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ÖZET 
Bilindiği üzere Osmanlı’nın gözde malzemesi olan çini İznik ve Kütahya olmak 

üzere iki ana merkezde üretilmiş; bu iki seramik merkez arasında yüzyıllar boyunca 
devam eden rekabet ve ilişkiler onların üretim içeriğini, şeklini ve tarzını belirlemiştir. 
Osmanlı devletinin ekonomisi, sosyal yapısı ve kültüründe önemli yer kapsayan çini 
üretimi dış ve iç ticaret, mimarlık sanatı, inşaat faaliyeti, estetik anlayış ve güzellik 
kriterleri, yaşam tarzı gibi bir birinden uzak alanlara etki etmiş, aynı zamanda ülkenin 
Avrupa dünyasındaki imajının oluşmasında rol oynamıştır. 

Bu kadar büyük önem taşıyan tarihi üretimin uzmanlar tarafından defalarca konu 
alınması muhtevasında barındırdığı zengin birikimin tükenmesine neden olmamış; 
yeni yeni alanlar ve konular hep bulunmayı beklemiştir. Bu araştırmayı bekleyen 
konular arasında yer aldığını düşündüğümüz süsleme tasarımı tezimizde Kütahya 
merkeziyle sınırlı tutulmuş; geleneksel üretimin belli etkisi kapsamında olduğu 
düşünülen 1950’den günümüze kadarki seramik tabaklar timsalinde incelenmeğe 
çalışılmıştır.  

Araştırmanın üzerinde durduğu temel problem geleneksel seramik üretiminde 
yer alan tabak formlarının iç alan süsleme kompozisyon tasarımı ile yakın tarih 
sayılabilecek son dönem arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi olmuştur. Bu çerçevede 
süsleme tasarımlarının sınıflandırılmasını oluşturarak hangi türden tasarımların terk 
edildiğini; hangilerinin ise çağdaş estetik talebe uygun görüldüklerini ortaya çıkarmak 
istenmiştir. Seramik sanatında süsleme tasarımı açısından önem taşıyan bu araştırma 
tasarımların çağdaş ortamda oluşum mantığına da ışık tutmalı, yaratıcı eylemde 
geleneksel ile yeniliğin tahmini dengesini belirlemiş olmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Kütahya seramik tabak tasarımları, Osmanlı seramik sanatı. 
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Tezin İngilizce Adı: Design Typology of Kütahya Chine Plates From 1950  

SUMMARY 
As it is known, the tile that is the favorite material of the Ottoman Empire was 

produced in two main centers which are İznik and Kütahya and the centuries-long 
competition and relations between these two ceramic centers have determined their 
production content, shape and style. The production of tiles, which occupies an 
important place in the economy, social structure and culture of the Ottoman state, has 
influenced many distant areas such as foreign and domestic trade, the art of 
architecture, construction activity, aesthetic understanding, beauty criteria and 
lifestyle. At the same time, it played a role in the formation of the image of the country 
in the European world. 

The experts have worked on this historic production of such great importance 
many times but it has not caused the exhaustion of the rich accumulation that it 
contains; new areas and topics are always expected to be found. Our thesis of 
decoration design concept that we think is among the subjects waiting to be 
investigated is also limited to the center of Kütahya. The ceramic tiles thought to be 
under the certain influence of traditional production, dating from 1950 to the present 
day have been tried to be studied. 

The main problem of the research is the determination of the relationship 
between the interior decoration design composition of the plate forms involved in the 
traditional ceramic production and the recent period, which can be considered as 
recent history. In this context, by creating the classification of decorative designs, it is 
aimed to be revealed what kinds of designs were abandoned; and which kinds of 
designs are appropriate to contemporary aesthetic demands. This research, which is 
important in terms of ornamental design in ceramic art, should also shed light on the 
formation of designs in the contemporary environment and should determine the 
anticipated balance of innovation with tradition in creative action. 

 
Keywords: Kütahya ceramic plate designs, Ottoman ceramic art. 
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1. GİRİŞ 

Seramiğin ateşle olan bağlantısı çok önemli olduğundan, ateşin bulunup 

kullanılmaya başlamasından sonraki tarihlerde seramik yapılmıştır. İlk seramik 

yapılan araştırmalar sonucunda, M.Ö. Onuncu ve dokuzuncu binlerde yapıldığı 

belirlenmiştir. En eski seramik buluntular Türkistan’ın Aşkava bölgesinde (M.Ö. 

8000), Filistin’in Jericho bölgesinde (M.Ö. 7000), Anadolu’nun çeşitli höyüklerinde 

(örneğin Hacılar, M.Ö. 6000) ve Mezopotamya’da Dicle- Fırat nehirleri arasında 

kalan bölgelerde rastlanmıştır (Arcasoy, 1983: 1). 

Ana maddesi “kil” olan seramik, en basit haliyle “pişmiş toprak” tır.   Seramik 

çok erken dönemlerde günlük hayata girmiş ve günümüze kadar sürekli 

kullanılmıştır (Erman, 2012: 19). Seramiğin farklı tanımları şöyledir; Seramik, 

organik olmayan malzemeler ile oluşan bileşimlerin, farklı yöntemler ile şekil 

verildikten sonra, sırlı veya sırsız ürünlerin belirli bir sıcaklıkta pişirilmesi bilimidir 

(Arcasoy, 1983: 1). Seramik, su ile yoğurulduğunda plastik özellik kazanarak 

şekillenebilen, kurutulduğunda şeklini koruyabilen ve pişirildiğinde mukavemet 

kazanan inorganik olan malzemelerin oluşturduğu yapılar olarak tanımlanan 

seramikler yüzyıllar boyunca üretilmiştir (Bayazit ve Işık, 2012: 892). 

Seramik, anorganik hammaddelerin şekillendirilip kurutulduktan sonra 

pişirilmesi ile oluşan ürünlere seramik denir (Güner, 1987: 1). Geleneksel bir anlatım 

dili ile şu şekilde tanımlanır. Seramiğin temel hammaddesi kildir. En elverişli killer 

feldspatlı kayaların (granit) ayrışmasından oluşmaktadır. Kilin saf hali ise porselenin 

ana hammaddesi kaolendir. Şekillendirmeyi, kurutmayı ve pişirimi kolaylaştırmak 

için genellikle kil ve kaolene özlü olmayan başka maddelerde katılır (Aker, 2010: 1). 

Çini’nin tanımı ise; “Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı 

ve genellikle çiçek resimleriyle bezeli, pişmiş, balçık levha, fayanstır” (TDK, 2017). 

Başka bir tanımlamada çini, sırlı, süslü ve pişmiş balçıktan yapıldığı bilinen duvar 

kaplaması olarak kullanılan renkli ve genellikle geleneksel motiflerle dekorlanmış, 

beyaz kilden yapılıp pişirilen, levhadır. Özlü ve özsüz hammaddeler olan kaolen, kil, 
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tebeşir, kuvars gibi hammaddeler kullanılarak yapılan hamurun fırında pişirilmesi ile 

çeşitli renk motiflerle süslenmiş, bir yüzeyi sırlı seramik parçasıdır (Bilgi, 2009: 2).  

Çini kelimesi “i” ilgi ekiyle türetildiği ilk bakışta çiniciliğin Çin’den geldiği 

kanısı uyandırabilmektedir. Aslında çiniciliğin Türklere has bir sanat olduğu 

uzmanlarca kabul edilmektedir (Kinay, 1989: 9). Çini sözcüğü geniş anlamda, aynı 

şekilde yapılan tabak, kâse, testi gibi çanak ve çömlek içinde kullanılmaktadır  

(Gülaçtı, 2011: 7). Mimaride kullanılan çiniye 18. yüzyıla kadar “kaşi” ve çini 

eşyaya ise (vazo, tabak vb.) da “evani” (kapkacak) adı verilmektedir. Çiniler mimari 

yapılar dışında günlük kullanım malzemelerde olmuşlardır. Örneğin Selçuklu ve 

Osmanlılar döneminde kap olarak kullanılan çinilere “kaşi”, seramik eşyalara ise 

“evani” denilmekteydi (Bayazit ve Işık, 2012: 893).  Türk yapısı “kaşi” ye yüksek 

kaliteyi vurgulamak için “çini” kelimesi kullanılmıştır. O dönemde porselen ise 

“gağfuri çini” veya “gayfuriye” diye adlandırılmaktadır (Kinay, 1989: 9). 

Çini hamuru, seramik hamuru gibi, kireçli (kalkerli) akçini (kaolen, kuvars, kil, 

kalker), feldispatik akçini (Kaolen, kuvars, kil, feldspat) ve şamotlu akçini (soda 

yapımında kullanılır) olarak gruplandırılabilir (Anılanmert ve Rona, 2008: 366). 

Türkler’e özgü bir sanat olduğundan, geçmişten bu zamana kadar yapılmış olan 

araştırmalarda, sanat tarihi uzmanlarınca ortaya konmuştur (Akbaş, Uyanık, 2006: 7). 

Selçuklularla Orta Asya’dan günümüze kadar gelen bu gelenek Anadolu’da büyük 

ilgi görerek yerleşti ve yıllar içinde yerli hüviyeti güçlenerek Osmanlı döneminde 

yaygın kullanımı en üst noktaya ulaşmıştır (Avşar ve Avşar, 2014: 2). 

Osmanlı döneminde daha çok sıraltı tekniğinde yapılan seramiklere ağırlık 

verilmiştir.  Sıraltı tekniği hem mimaride hem de kullanım eşyası seramikler 

üzerinde kullanılması Osmanlı seramik sanatını Selçuklu sanatından farklı kılan 

özelliklerin başındadır. Sıraltına uygulanan boyaların zaman içinde çeşitlerinde artış 

olması; detaylı fırça işçiliği ve tasvir tarzının olması zaman içinde görünümü daha da 

zenginleştirerek Osmanlı süsleme ekolünün gelişmesine zemin hazırlamıştır (Avşar 

ve Avşar, 2014: 11). 
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Tez araştırmamız beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü kendi içinde 

konunun içeriği, amacı, önemi, konuyla ilgili yayınların özeti ve yöntem kısmı ortaya 

konulmuştur. İkinci bölüm konuya giriş niteliğinde Kütahya seramik sanatının tarihi 

ile üretime genel bir bakış yapılmış, üretimde kullanılan malzeme özellikleri, yapım 

şekli ve çalışılan formlar hakkında bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü 

bölümü seçili katalog kısmından oluşmaktadır. Bu bölümde iki tablo oluşturulmuş 

birinci tablonun içeriğini klasik Osmanlı’dan geç döneme kadarki Kütahya tabak 

örnekleri (15 ve 20. yy I. yarısı), diğerinde ise 1950’den günümüze Kütahya tabakları 

toplanmıştır. Bunlar tasarım şemasına göre iki alt grup içinde beş ve dört alt başlık 

altında düzenlenmiştir. Birinci klasik bordürlü göbek düzenlemesini içeren grup beş 

alt başlığa bölünmüş, ikinci bordürsüz sade düzenlemelerden oluşan grup ise dört alt 

başlıktan oluşmaktadır. Her iki bölüm kompozisyon şemaları açısından 

incelenmektedir. Çalışmanın dördüncü bölümü değerlendirme kısmından 

oluşmaktadır. Bu bölüm içeriğini tüm katalog grupları topluca ve kendi içinde ele 

alınarak süsleme tasarımı, kompozisyon şemaları değerlendirilmiştir. Beşinci bölüm 

genel bir özet şeklinde olmuştur. Tabakların kompozisyon şemaları ile ilgili 

tespitlerde bulunulmuştur.  

1.1. Konunun İçeriği, Amacı, Önemi 

Araştırma konumuz, 1950’lerden günümüze kadar Kütahya atölyelerinde 

üretilen çini tabaklardır. Bilindiği üzere Kütahya üretimi içinde tabak formları geniş 

yer almaktadır. Bunların süslemesine baktığımızda esin kaynağı olarak bir taraftan 

çağdaş estetik anlayış, diğer taraftan ise geleneksel Osmanlı tarzının etkili olduğu 

görülmektedir. Çağdaş üretimi tasarım açısından irdelediğimizde süslemeli belli 

şablonlar üzerinden sınıflandırmak mümkündür. Bordürsüz ve bordürlü olarak 

ayrıştırılmış iki ana grup içinde yer alan düzenlemeler ayna simetrili, ters ayna 

simetrili, merkezi simetrili, serbest düzenlemeli ve kumaş düzenlemeli olarak 

tanımlanmıştır. Katalog bölümüne dâhil edilen örnekler her grup içinde belli sayıda 

olmak üzere seçilmiştir. Burada güdülen amaç çağdaş üretim ile klasik üretimi 

karşılaştırarak tabakların süsleme tasarım şablonlarında olası benzerlikleri ve 

farklılıkları tespit etmek olmuştur.  
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Tamamen süsleme tasarımı üzerinde yoğunlaşmış olan bu araştırmada bir 

taraftan süsleme tipolojisinin oluşturulması, diğer taraftan ise mevcut tipler arasında 

sayıca artışının veya azalmanın yaşandığını belirlemek istenmiştir. Bu belirleme 

çağdaş Kütahya tabak süslemeleri üzerinde Klasik Dönem etkileriyle çağdaş sanat 

etkileri arasındaki dengenin orantısal farkını ortaya koymaya yaramalı, mevcut 

geleneğin günümüzdeki varlığı ve gelecekteki gelişimi konusunda varsayımlar ileri 

sürmeğe olanak tanımalıdır.  

Bu amaç doğrultusunda aşağıda yer alan temel sorulara cevap aranmıştır:  

 Tarihi (Klasik ve Geç Osmanlı)  Kütahya çini tabaklarında (15. yüzyıl ve 20. 

yüzyıl ilk yarısı arası) hangi süsleme şemaları kullanılmıştır? Bu şemalar kaç 

çeşittir? 

 Çağdaş Kütahya çini tabaklarında (20. yüzyıl ikinci yarısından günümüze 

kadar) tespit edilen kompozisyon şemaları ile tarihi şemalar arasındaki 

örtüşme ve farklılıklar nelerdir? Mevcut örtüşmeleri benimseme, farklılıkları 

ise yenilik olarak görmek doğru mudur?   

 Tarihi (Klasik ve Geç Osmanlı) Kütahya çini tabaklarında göbek ve bordür 

şeması daha yaygın görülmüş müdür?  

 Çağdaş Kütahya çini tabaklarında geleneksel göbek-bordür şeması devam 

ettirilmiş midir? Ettirildiği takdirde bu şemaya tasarım açısından yenilikler 

eklenmiş midir? 

 Tarihi (Klasik ve Geç Osmanlı) Kütahya çini tabaklarında serbest düzenleme 

mevcut olmuş mudur? Yoksa bu düzenleme çağdaş sanat anlayışın üretimi 

midir? 

 Çağdaş Kütahya çini tabaklarında serbest düzenleme diğer tasarım şemalarına 

göre daha yaygın kullanılmakta mıdır? Bu kullanım ele alınan konular yoksa 

sanatçı tarzıyla mı ilişkilendirilmelidir? 

 Tarihi (Klasik ve Geç Osmanlı) Kütahya çini tabaklarında Selçuklu çağında 

yaygın olan radyal dilimler şeması mevcut olmuş mudur? 

 Çağdaş Kütahya çini tabak süslemelerinde ele alınan konular ile tasarım 

şemaları arasında ilişki mevcut mudur?  
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Çalışmada ayrıca, sanatsal kompozisyon-tasarım kapsamında seramik 

sanatında şimdiye kadar üzerinde fazla durulmayan süsleme kompozisyonlarının 

temel özellikleri belirlenerek kompozisyon oluşturulmasında takip edilen bu 

şemaların tasnifi yapılmış; ana şemaların içinde ortaya çıkabilen olası varyasyonlar 

tespit edilmeğe, bunların klasik örneklerle örtüşme oranları karşılaştırma yoluyla 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çağdaş seramik ve çini sanatı eğitiminin müfredatı 

üzerinde de büyük önem taşıyan bu amaç sanatsal üretimin özelliklerine dair 

bilinenlere yeni ve şimdiye kadar fazla önemsenmeyen verilerin eklenmesi 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu yeni bilgi eğitim sürecinde süsleme anlayışını 

kompozisyon başlığı altında sunmanın gerektiğini; kompozisyonu, ikonografi ve 

motif çeşitleri gibi konulara kıyasla daha üst ve geniş bir tanım olduğunu; zaman 

içinde daha az değişime uğradığını görmemize vesile olacaktır.  

Tez araştırmasında oluşturulması beklenen tasarım tipolojisi ve süsleme 

şemaları tabak süslemelerinin tanımlanmasında yeni bilgi niteliği taşıyacak,  sanat 

tarihi ve arkeoloji gibi bilim alanlarında çalışanlara eser tanımlamasında yeni kriter 

kazandıracaktır. Bu açıdan bakıldığında araştırmanın öncü nitelik taşıdığı ve henüz 

hiç incelenmeyen bir alana başvurduğu kabul edilebilir.  

Tez araştırmasının bir diğer önemi ise günümüzde ayakta tutulmağa çalışan 

Geleneksel El Sanatlarıyla ilgilidir. Çeşitli hammadde, teknik ve uygulamalardan 

ibaret olan bu üretimlerin tarihi geçmişi ve çağdaş zamandaki varlığı arasında 

ortaklık, benzerlik ve farklılık sorunlarını gündeme getirecek; bu sanat dallarının 

yaşamımızda işgal etmesi gereken yerleri, karşılamaları gereken ihtiyaçları ve 

görsellik ile kullanım arasındaki konumunu da belli olasılıklarla belirlemeğe imkân 

verecektir.  

1.2. Konuyla İlgili Yayınlar 

Araştırma kapsamında 15. yüzyıl Klasik Osmanlı dönemi çini tabakları ile 

1950 yılından günümüze kadar yapılan Kütahya çini tabakların süsleme 

kompozisyon düzeni açısından özellikleri ele alınmıştır. Bu konunun araştırılmasında 

en fazla faydalanılan kaynaklar genel anlamda Osmanlı Çini Sanatı ve Kütahya 

Çiniciliğiyle ilişkilidirler.  
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Rıfat Çini (2002), “Ateşin Yarattığı Sanat Kütahya Çiniciliği”, adlı kitapta 

Rıfat Çini bu kitapta, Kütahya Çini Sanatı'nın geçmişten günümüze gelişimini, bu 

sanatın içinde yoğrulmuş birisi olarak anlatmıştır. Kütahya'nın hangi hammaddelerle, 

işleyiş biçimi, uygulanan teknikler anlatılmaktadır. Babadan evlada geçen bu sanatta;  

kalfalar, ustalar, sanatçılar ile Kütahya'ya ve çini sanatına uzun yıllar gönül vermiş 

pek çok kişiye bu kitapta yer verilmiştir. Ayrıca, Kütahya çini sanatının sadece tabak, 

çanak ve vazolarla sınırlandırılmaması gerektiği, Türkiye ve Dünya'nın pek çok 

şehrindeki cami, türbe, işhanı, saray ve konakların Kütahya üretimi nadide çinilerle 

süslendiği vurgulanmıştır.  

Garo Kürkman (2005), “Toprak, Ateş, Sır - Tarihsel Gelişimi, Atölyeleri 

ve Ustalarıyla Kütahya Çini ve Seramikleri”, adlı kitabını gölgede kalmış 

alanlardan biri olarak tanımladığı, Kütahya çini sanatının eşsiz zenginliklerle dolu 

dünyasına yeni bir ışık tutması amacıyla hazırlanmıştır. Seramik üretiminin ilk 

yıllardan Frig, Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden bugüne dek 

kesintisiz devam ettiği bir bölgede yaşanan bu uzun zanaat / sanat yolculuğu, bu 

kitapta daha detaylı incelenmiştir. Tarihsel gelişimi içinde; hammadeleri, atölyeleri, 

ustalarıyla tekrar gözden geçirilerek hazırlanan eserde dünyanın dört bir yanındaki 

müze ve arşivlerden derlenmiş belgeler kullanılarak görsel zenginlik ile sunulmuştur. 

Gönül Öney (2009), “Akdenizle Kucaklaşan Osmanlı Seramikleri ve 

Günümüze Ulaşan Yansımaları” adlı kitabında Osmanlı İmparatorluğunun üç 

kıtaya uzandığı 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar devam eden zaman içinde 

İznik, Kütahya, Çanakkale seramiklerini incelemiştir.  Akdeniz dışında, Kızıldeniz, 

Basra Körfezi, Karadeniz ve Hint Okyanusu’na kadar engin sularda varlık 

gösterildiği dönemdeki Osmanlı seramiklerinde, ustaların uzak diyarlarla ilgili 

düşlerini canlandıran Osmanlı gemileri stilistik açıdan incelenmiş ve bu gemili 

Osmanlı seramiklerinin yayılım alanları ve tipolojisinin günümüz sanatına 

yansımaları anlatılmıştır. Kitap çeşitli tiplerdeki gemili Osmanlı seramiklerini 

tanıtması açısından referans niteliğinde bir kaynaktır.  

Laura Soustiel (2000), “Osmanlı Seramiklerinin Görkemi- XVI. - XIX. 

Yüzyıl” adlı sergi kitabında, Suna-İnan Kıraç ve Sadberk Hanım Müzesi 
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Koleksiyonundan katalog oluşturulmuştur. Eserde özgün teknikler, motifler ve hat 

sanatının çinilerde ortaya çıkışı ayrıntılı biçimde ortaya konulmuştur. Osmanlı sarayı 

için yapılan İznik çinilerinin yanı sıra, varlıklı aileler için yapılan Kütahya ve yerel 

halk için üretim yapılan Çanakkale seramikleri ile Osmanlı çini ve seramik yapım 

tekniğinde büyük bir sanatsal ustalığa ulaşıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Eserin içinde görseller ile desteklenmiş çok sayıda çini, tabak, kâse, ibrik, testi, şişe, 

kandil gibi örneklerin olması kitabı zenginleştirmektedir.  

Ara Altun-J.Carswell, Gönül Öney (1991), “Sadberk Hanım Müzesi Türk 

Çini ve Seramikleri” adlı kitap Sadberk Hanım Müzesi, Rahmi Koç koleksiyonu, 

Sevgi Gönül koleksiyonu ve Suna Kıraç koleksiyonunda bulunan Osmanlı 

seramiklerini kapsamaktadır. Kitap, üç bölümden oluşmaktadır. Ara ALTUN 

tarafından yazılan ilk bölümde İznik Çini ve Seramiklerinin gelişim süreçleri 

anlatılmıştır. John CARSWELL tarafından yazılan ikinci bölüm Kütahya Çini ve 

seramiklerinden oluşmaktadır. Son bölümde ise Gönül Öney Çanakkale seramiklerini 

gruplandırmıştır. 

Sabiha Aker (2010), “Çini Tasarımı” adlı kitabında Türk çini sanatının 

tanımı yapılarak tarihsel süreçte gelişimi incelenmiş motif, kompozisyon, renk ve 

teknik özellikleri incelenmiş, Türk çini sanatının karakteristik özellikleri, yeni 

tasarımların nasıl olabileceği, yeni özgün çalışmaların önemi vurgulanmıştır. 

Kullanılan araç-gereç ve teknikler anlatılmakta, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım 

Fakültesi öğrencilerinin yaptıkları çalışmalar, özgün tasarımlar, benzer çalışmalara 

örnek olması amacıyla incelenmiştir. Bu kitap, çini tasarımı açısından önemli bir 

boşluğu doldurduğundan kültür hazinesi olan Türk çini sanatının yaşatılması ve 

geliştirilmesi için referans olarak görülebilir.  

Hülya Bilgi (2005), “Kütahya Çini ve Seramikleri”, Suna ve İnan Kıraç 

Vakfı Koleksiyonunun çok önemli bir gurubunu oluşturan bu kitapta değişik form ve 

süslemeye sahip çini ve seramik eserler bir araya getirilmiştir. Kataloğun ilk grubunu 

oluşturan, 18. yüzyıla ait çini ve seramik eserlerin süslemesinde stilize edilmiş bitki 

motifleri, hıristiyan dinine ait motifler, insan ve hayvan figürleri çok çeşitli 

örneklerin içinde tanıtılmaktadır.  
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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu, “Kütahya Çini ve Seramikleri 2 ”, 

adlı kitapta Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu, 

1980' li yıllarda oluşturulmaya başlanmış ve yıllar içinde koleksiyon zenginleşerek 

günümüze ulaşmıştır.  Bünyesinde çok çeşitli dönem ve türlerden bin civarında eser 

koleksiyonda toplanmıştır. Koleksiyonda özellikle 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar 

gelen bu zaman dilimi içinde Kütahya çini ve seramik sanatı gelişimi ayrıntılı bir 

biçimde tanınmasına imkan vermektedir. Ulusal ve uluslararası müzayedelerden ve 

çeşitli koleksiyonerlerden alınan eserlerle zenginleşen koleksiyon ayrıntılı şekilde 

tanıtılmaktadır. Bu anlamda kitap akademik referans olarak görülebilir. 

Gönül Öney-Zehra Çobanlı (2007), “Anadolu’da Türk Devri Çini ve 

Seramik Sanatı”, adlı kitapta Selçuklu döneminden başlayarak Cumhuriyet 

dönemine kadar uzanan bu sanat uygarlık dünyasına çağdan çağa yenilikler katmıştır. 

İslam dünyasında ilk kez Türk devletlerinde uygulanan mimariyi süsleyen çiniler, 

Selçuklu’larla zenginleşmiş, teknik, renk, form, kompozisyon, desen denemeleri 

yüzyıllar boyu adım adım gelişerek Osmanlı sanatında doruğa ulaşmıştır. Kitap bize 

çamuru özellikleriyle, fotoğraflarla destekleyerek tanıtmaktadır. Çeşitli müzelerde, 

özel koleksiyonlarda, eserlerde yapılan araştırmalarla hazırlanan kitap Türk çini 

sanatının ne kadar zengin olduğunu bizlere anlatmaktadır. Türk sanatı tarihi alanına 

çok boyutlu bakış açısı sunan bu çalışma bilimsel titizlikle hazırlanmış bir yayındır.  

İnci A. Birol-Çiçek Derman (2007), “Türk Tezyini San’atlarında 

Motifler”, adlı kitapta klasik sanatımız içinde ayrı bir yere sahip olan Türk 

tezyînâtının ana temelini motifler oluşturmaktadır. Her motifin tarihçesi eklenmiş, 

ayrıca bolca örnekler türlerle desteklenerek sınıflandırılması yapılmış, motiflerin 

Türkçe ve İngilizce anlatımları ve çizimleri verilmiştir. Öğrencilerin ve 

sanatseverlerin yararlanabileceği bu kitap, hangi motife ne denilmesi gerektiğini 

herkese öğretecek bir belge niteliğindedir.  

İnci A. Birol (2008), “Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı”, adlı 

kitap Türk kültür tarihinin önemli bir kolunu teşkil eden süsleme sanatlarının esas 

unsuru olan motifler ve bunları bir araya getiren desenler de, üslubu ve estetiği ile 

kendi öz sanatımızın eserleridir. Kitapta sanatla ilgili kavramlar, Türk sanatının 
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eğitimi, gelenekleri ve sanatta özgürlük kavramları, nakışhane geleneği incelenmiştir. 

Desen çizmenin önemi genel olarak alınmıştır. Süslemede yer almış yardımcı 

elemanlar tanıtılmıştır, Klasik üslupta desenler, karakteristik özelliklerine göre 

sınıflandırılarak titizlikle çalışılmış bir kitaptır. 

1.3. Araştırma Yöntemi ve Terminoloji 

Araştırma Yöntemi 

Bu bölümde araştırma modeli, evren ve örneklem, varsayımlar ve sayıltılar, 

kapsam ve sınırlılıklar, veri toplama tekniği konuları ele alınmış ve terminoloji 

oluşturulmuştur. 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma yöntem açısından tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir 

araştırmadır. Bu tarama modeli Karasar’a göre “Geçmişte ya da halen var olan bir 

durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. 

Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi 

tanımlanmaya çalışılır. Bilinmek istenen şey vardır ve oradadır. Önemli olan, onu 

uygun bir biçimde “gözleyip” belirleyebilmektir” şeklinde tanımlamıştır (Karasar, 

2011: 77).  

Araştırmada; Klasik Osmanlı çini tabaklarında karşımıza çıkan geleneksel 

süsleme kompozisyonları ile Kütahya’da 1950’lerden itibaren yapılmış çini tabak 

kompozisyonları arasındaki ilişki ele alınarak, ortak ve farklı yönler ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında klasik düzenleme şemalarının, 

çağdaş çalışmalarda kullanılıp kullanılmadığı, klasik ve çağdaş tabaklarda kullanılan 

motiflere dair olası değişikliklerin olup olmadığı belirlenmiştir. 

 Çalışma ile ilgili kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Türkçe ve yabancı 

dildeki yayınlardan elde edilen bilgiler neticesinde araştırma konusu ile ilgili 

birçoğunu Kültür Bakanlığı Sanatçısı ünvanı almış profesyonel sanatçılar ile amatör 

çalışmaları olan sanatçılar tespit edilerek yüz yüze görüşmeler ile sesli röportajlar 

gerçekleştirilmiştir. Sanatçıların yapmış oldukları eserlerin görsellerine ulaşılmış ve 

çeşitli müzelere gidilmiş, Kütahya Çini müzesi arşivi envanter kayıtlarından görseller 
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toplanmıştır. Elde edilen verilerle yapılan gözlemler birleştirilerek kapsamlı bir 

değerlendirme yapılmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini,  klasik Osmanlı Kütahya çini tabakları ile çağdaş 

Kütahya tabaklarının kompozisyon şemalarının incelenmesi oluştururken, çalışma 

evrenini, “1950’ den İtibaren Kütahya Çini Tabaklarının Tasarım Tipolojisi” 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise çeşitli kompozisyon düzenlemelerine 

sahip eserlerden oluşan bir katalog oluşturmaktadır.  

Varsayımlar ve Sayıltılar 

Mevcut seramik sanatı birikimi, erken dönemlerden günümüze kadar 

süslemede evrensel nitelik taşıyan sınırlı sayıda kompozisyon şemalarının 

uygulanmış olduğunu ortaya koyar. Bu kapsamda Türk çini sanatı istisna teşkil 

etmediği için aynı şartın burada da geçerli olabileceği varsayımından yola 

çıkılmaktadır. Buna göre aşağıdaki varsayımların kanıtlanabileceği düşünülmektedir: 

 Tarihi ve Çağdaş örneklerde ortak kompozisyon şemalarının kullanılmış 

olabileceği; 

 Geleneksel sanat başlığı altında görülen Türk çini sanatında geleneksel 

motiflerin belli bir koruma altına alınmış olduğundan, Klasik Osmanlı 

motiflerinin günümüzde yaygın kullanılmakta olduğu; 

 Klasik motiflerin kullanımında yine Osmanlı çağına ait renklerin tercih 

edildiğinin kanıtlanması; 

 Kompozisyon düzenleme açısından yeni uygulamaların kompozisyon şema 

sınıfları arasında sadece serbest düzenleme olarak tanımlanan şema içinde 

ortaya çıktığının tespiti; 

 Klasik Osmanlı çini sanatına has olan sıraltı tekniğin günümüz çini ustaları 

tarafından fazla kısıtlayıcı görüldüğünün ve buna göre süslemede astar 

boyama gibi yeni tekniklerin ortaya çıktığının tespiti; 

 Geleneksel sanat anlayışının günümüzde devam ettirilip ettirilmediği,  

 Çini sanatının geleneksel tanım içinde bulunması ile belli bir tezat oluşturup 

oluşturmadığı;  
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 Birtakım geleneksel sanat hususlarının günümüz çini üretiminde göz ardı 

edilip edilmediğinin tespiti. 

Kapsam ve Sınırlılıklar 

Araştırma geniş bir alana yayılmış olan çini sanatı içerisinde, Kütahya 

çinilerinin tarihi evreleri olan 15. yüzyıldan başlayarak 20. yüzyıl ilk yarısına kadar 

olan Klasik Osmanlı çini sanatı ve 20. yüzyıl ikinci yarısı yani 1950 yılından 

günümüze kadar yapılan Kütahya çini tabakları ile sınırlıdır.  

Araştırmanın tarihsel çerçevesi başlıkta da belirtildiği gibi 1950’lerden 

günümüze kadar belirlenmiştir. Bu tarihsel süre çağdaş çini sanatı kapsamında 

değerlendirme yapmamıza en uygun zaman dilimi olarak görülmüştür. 

 Malzeme, çini çamurundan elde edilen kullanım eşyası ve duvar süsü olarak 

tasarlanmış tabak formları ile sınırlıdır. Bu sınırlama iki boyutlu 

kompozisyon düzenlemelerine en uygun görsel sunduğu için tercih edilmiştir. 

 Yapım ve süsleme tekniğinde herhangi bir kısıtlamanın olmaması çağdaş çini 

üretiminin özelliklerinden kaynaklanır. Günümüzde bu üretimin çarkta ve 

kalıpta şekillendirmeyle sınırlı olduğu bilinir. 

Veri Toplama Tekniği 

Araştırma kapsamında veri toplaması sırasıyla aşağıdaki şekilde yapılmıştır. 

 Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynakların incelenmesi, 

 Konuyla ilgili görsel ve yazılı malzemenin toplanması, 

 Konuyla ilgili çalışmaları olan sanatçıların tespit edilmesi, 

 Kütahya iline gidilerek, sanatçılar ile birebir görüşmeler yapılması, ses 

kaydı ve eser görsellerinin alınması, 

 Kütahya Çini Müzesi ziyareti yapılarak arşivde eserlerin incelenmesi, 

 İstanbul’da bulunan Müzelerin gezilmesi, 

 Mevcut örnekler doğrultusunda sanatsal değerlendirme (form analizi, 

yapım ve süsleme teknikleri v.b. ) kriterlerinin belirlenmesi, 

 Örneklerin incelenerek tanımlanması ve sınıflandırma yapılması, 

 Örneklerin sanatsal tasarım açısından yorum getirilmesi, 
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 Örnekler topluca ve kendi grupları içinde karşılaştırma yapılarak 

değerlendirilmesi. 

Sanatçılarla Yapılan Yüz Yüze Görüşmeler ve Kişisel Araştırmalar 

Araştırmanın veri toplama aşamasında Bilimsel yayınlar, Konya Selçuk 

Üniversitesi, Karaman Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Ankara Bilkent 

Üniversitesi Kütüphanelerinden, Sadberk Hanım, Pera, Türk İslam Sanat Eserleri, 

İstanbul Arkeoloji Eserler Müzesi içindeki Çini Müzesi ve Kütahya Çini Müzesi 

Arşivinden yararlanılmıştır.  Ulaşılamayan bazı yayınlar internetten sipariş yolu ile 

temin edilmiştir.  

Araştırma sürecinde 08-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kütahya iline 

gidilerek uzun yıllar çini tabak üretimi yapan deneyimli sanatçılarla yüzyüze 

görüşmeler yapılmış, eserleri incelenmiş, ses kaydı alınmıştır. Kütahya çini müzesi 

ile görüşmeler sonucunda araştırma izni alarak müzede bulunan eserlerin envanter 

kayıtları araştırma için temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır. 08-13 Temmuz 2017 

tarihleri arasında Kütahya ilinde yapılan incelemede; 

Görüşme yapılan kişiler olarak, çalışmalarında çini sanatına yön veren ve 

görüşme talebine olumlu yanıt vererek yüz yüze görüşülenler; Mehmet Koçer, 

Mehmet Gürsoy, İsmail Yiğit, Hamza Üstünkaya, Saim Kolhan, Mustafa Kerkük, 

Özkan Elagöz, Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, İsa Han, Çinicioğlu Çini 

Satış Mağazası, Dumlupınar Ünv. GSF Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan 

Akça, Çini tabak koleksiyonunu bize açan çok değerli iki insan Mustafa-Abdullah 

Kalyon yine Kütahya’lı sanatçılardan Konya’da ikamet eden Zuhal-Abdülkadir 

Uçaroğlu ile yüzyüze görüşüldü.  

Terminoloji 

Tez araştırmasında konu alınan malzeme, üretim ve teknikler kendine göre özel 

tanımlar ve terimlerle ele alındığı için, burada kısa bir sözlük oluşturmanın gerekli 

olduğu düşünülmüştür. Sözlüğe dâhil edilen terimlerin anlamları genellikle mevcut 

yayınlardan faydalanılarak oluşturulmağa çalışılmıştır. 



13 
 
Astar: Seramik yüzeyler üzerinde görünümü daha pürüzsüz ve düzgünlük sağlamak 

amacı ile uygulanan veya yüzeyin kendi rengini örtmek amacı ile istenilen renkler 

kullanılarak dekorlama ve sırlama yapmak için ortam oluşturulan kil ve suyun belli 

oranlarda karıştırılması ile elde edilen ince taneli sulu seramik çamurlarıdır (Kum, 

2000: 7). 

Asimetrik: Simetrik olmayan. Bir noktadan iki yana doğru aynı mesafede 

bulunmama durumu (Aker, 2010: 257). 

Ayna simetrisi: Görünen bir tasarımın kendi görüntüsünü tekrarlayarak 

kompozisyon içinde yer alması.  

Bisküvi: Kurutulduktan sonra üzeri astarlanıp ilk pişirimi yapılmış mamül (Uyanık, 

Akbaş, 2006: 4). 

Bordür (Kenar Suyu): 1. Kenar. 2. Herhangi bir levhanın, panonun, seramik ürünün 

kenarını süsleyen ve kenarları boyunca uzanan iki ana çizgi arasındaki süslemedir. 

Pano, ulama, vazo, saksı gibi imalatın kenar veya bölüm aralarını süsleyen dar ve 

uzun bölümlere verilen ad  (Aker, 2010: 257).  

Çamur; 1. Seramik hamuru. 2. Seramik massesi. Toprağın su ile karışmasından 

meydana gelen plastik madde. Heykeltıraşların ve seramikçilerin eserlerini 

şekillendirmek için kullandıkları kolay yoğurulan bir çeşit killi toprak (Kürkman, 

2005: 299).  

Çark: 1. Seramik tornası, 2. Plastik seramik çamurunun elle şekillendirilmesine 

yarayan ayak veya motor kuvveti ile döndürülen araç. Seramikte yüzlerce yıllık 

mazisi olan, hamura yuvarlak (tabak, vazo, saksı gibi) şekiller verebilmek için, alt ve 

üst kısımlarında tabla ve kafa denilen ahşaptan tekerlek bulunan, bilya üstünde 

dönen, ayakla döndürülerek devirleri kontrol edilebilen üretme aleti (Uyanık, Akbaş, 

2006: 4; Kürkman, 2005: 301). 

Çin bulutu: Türk süsleme sanatında kullanılan bir motif türü. Çini ve seramik 

süsleme elemanı. Prototipi çin seramik sanatında görüldüğü ve Türkler tarafından da 

kullanıldığı için bu isimle bilinen süsleme elemanı (Kürkman, 2005: 303).  
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Çini: Başlıca kaolen (özsüz kil), bentonit (özlü kil), kalsit ve kuvars gibi 

hammaddelerin belirli miktarlarda karıştırılarak hazırlanmış çamurun şekillendirme 

yapılması, kurutulması, pişirilmesi ve dekorlanması, sırlanması ve sırlı ürünün 

pişirilmesi ile oluşmaktadır. Ayrıca çini kelimesi Türkçede, genellikle yapı içlerinde 

veya dışında, duvar kaplaması olarak kullanılan pişmiş topraktan, geometrik biçimler 

olan kare ve çokgen gibi çeşitli biçimlerde yapılan, yüzeyi renkli, desenli, parlak ve 

sert saydam bir tabaka ile kaplı küçük ebatlı levhalara verilen özel bir isimdir 

(Kürkman, 2005: 304). 

Çini çamuru: 1. Çini hamuru. 2. Çini massesi, 100 birim kaolen (Sultanbağ mevkii) 

50 birim tebeşir (İncik köyü), 25 birim kil, maya (Kütahya Cınğırdak deresi), 5 birim 

Mihalıççık kili (Eskişehir) karışım hazırlanır. Çamur havuzuna konularak su ilavesi 

ile motor ya da kol kuvveti ile karıştırılarak süspansiyon haline getirilir. Elekten 

geçirilerek süzme işlemi yapılır. Tornada şekillendirilecek ise bu sulu karışım plastik 

hale getirilerek kullanılır (Kürkman, 2005: 307). 

Çintemani: Süsleme motifi. Buda’nın sembolü olarak da bilinmektedir. Biri üstte 

ikisi altta olmak üzere üç noktadan meydana gelir (Birol ve Derman, 2007: 169).  

Çok renkli sır tekniği: Sırçanın içine renk veren oksitlerin katılması ile elde edilen 

renkli, sırlı boyalar, siyah kontürle çizilen motifler arasına boyanarak doldurulur ve 

fırınlama yapılır (Kürkman, 2005: 309). 

Dekor: Bir yeri süslemek amacıyla verilen düzenleme (Uyanık, Akbaş, 2006: 4). 

Deforme: Düzensiz kuruma, her yerde eşit olmayan kalınlık ve fırınlamada düzensiz 

ısı dağılımı nedeni ile seramik formunda meydana gelen bozulmalar (Kürkman, 

2005: 312). 

Desen: Herhangi bir yüzey üzerine nesnelerin renkli veya renksiz, tonlu veya tonsuz 

çizgilerle yapılan tasarımı, Bir yüzey üzerindeki motif, şekil, süs (Aker, 2010: 258).  

Ebru yöntemi: Renkli seramik çamurları kullanılarak oluşturulmuş hareli süsleme 

şekli (Uzuner, 1998: 102). 
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Elhamra deseni: İspanya Granada’daki aynı isimli sarayın süslemelerinden alınan 

örneklerle hazırlanmış çini ve keramik desenler (Kürkman, 2005: 315). 

Evani: Mutfak kap kacak seramiği (Kürkman: 2005: 316). 

Figür: Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimidir (Aker, 2010: 258). 

Firit: 1. Sıra ilave edilen camsı bünye. 2. Sır içine katılması gereken, suda 

çözülebilen maddeleri, pişirerek suda çözünmez hale gelen maddeye denir. Bu işlemi 

yapmaya ise fritleme denir (Kum, 2000: 8). 

Firuze: Açık yeşil renk (Topal, 2013: 155). 

Form: Şekil, biçim (Aker, 2010: 258). 

Geçme: Birbirleri içinden geçerek devam eden, geometrik çizgilerden meydana 

gelen süsleme şekli. Güzel yazı sanatında boş yer kalmayacak şekilde iç içe istif 

edilmiş şekil (Uyanık, Akbaş, 2006: 4). 

Geometrik motif: Geometrik biçimlerden oluşan süsleme tarzı. Bunlar, kare, 

dikdörtgen, daire gibi şekillerden oluşan süsleme elemanı (Kürkman, 2005: 321). 

Göbek: Tasarımın orta merkezini oluşturan görüntü (Kürkman, 2005: 322). 

Haliç İşi: İnce spiral görünümlü dalların üstünde çok küçük yaprak, çiçek ve 

tutunma filizleri ile kobalt mavisi renkte bir süsleme şekli (Kürkman, 2005: 323).  

Hatayi: 1. Stilize edilmiş bitkisel motif. 2. Merkezini hatayi teşkil etmek üzere 

birbirine geçmiş spiral dallar üzerinde çiçek motifi. Bu motiflerin hâkim olduğu, 

gonca, penç ve yapraklardan oluşan desen grubuna hatayi denir (Kum, 2000: 9). 

Helezon: Kıvrımlı biçim (Aker, 2010: 259). 

İbrik: El yıkamak için kullanılan uzun bir emziği ve sapı olan geniş karınlı ve ince 

boyunlu su kabı (Kürkman, 2005: 327). 
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İğneleme: İğne ile delikleme işlemi. Resim kâğıdı üzerindeki orijinal çini desenini, 

baskıda kullanılmak üzere sağlam kâğıda nakletmek için iğnelik ile desen çizgileri 

üzerinde muntazam delikler açma (Kürkman, 2005: 328). 

Kavlama: İkinci pişirmeden sonra, sırça ile hamur ve kalın boyanın genişleme 

nisbetlerinin uymamasıyla, sırçanın küçük parçalar halinde kalkması. Meydana gelen 

dökülmeler (Kürkman, 2005: 336). 

Kırmızı toprak: Bisküvi fırınlamasında kırmızı renk alan testici ve çömlekçilerin 

kullanmış olduğu demir oksitli kildir (Kürkman, 2005: 341).  

Kil: Islatıldığı zaman kolaylıkla şekillenebilen yumuşak ve yağlı toprak (Uyanık, 

Akbaş: 4). 

Klasik: 1. Bir çığrın en olgun döneminde erişilmiş ölçü ve kurallara uygun. 2. Süs ve 

gereksiz öğelerden arınmış sanat ya da yapıt. 3. Her zaman için beğenilen, modası 

geçmeyecek, örnek olacak kadar yetgin çalışmalar (Aker, 2010: 259). 

Klasik göbek-bordür düzenlemesi: Tasarımın orta merkezinden başlayıp, dış 

çembere doğru bordürle kompozisyonun bitirilmesi. 

Kumaş tasarımı: Tasarımda açık kompozisyon kullanılarak bir bölümünün 

gösterilmesi. 

Kütahya Çinisi: İç ve dış kısmı veya tek yüzeyi sırlı, sıraltı boyaları kullanılarak 

dekorlama yapılan, geleneksel motiflerle süslenmiş, mimariye bağlı olarak gelişen 

bir sanat ürünü (Uzuner, 1998: 8). 

Kobalt: Nikel ve demire benzeyen beyaz maden. Boyaların ve emayelerin 

hazırlanmasında da kobalttan yararlanılır; böylece seramik ve cam sanayiinde, mavi 

renkli bir kobalt ve potasyum silikat olan karışım çok kullanılır (Kürkman, 2005: 

343). 

Kontür: Desenlerin sınırlarını belirleyen çizgi (Uyanık, Akbaş, 2006:4). 
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Kompozisyon: Bir sanat eserinde belirli kuralları olan ve estetik görünümlü düzen 

oluşturma. Ayrı ayrı parçaların birleştirilmesi ile bir bütün oluşması (Uyanık, Akbaş, 

2006: 4). 

Madalyon: 1. Süsleme unsuru. 2. Kenarları dilimli veya yuvarlak, oval şekilli. Bu 

şeklin içi çiçek buketleri, çin bulutları ve rumilerle doldurularak süsleme yapılması 

(Kürkman, 2005: 349).  

Merkezi simetri: Orta merkezden başlayan motifin yukarı doğru genişleyerek 

uyumlu simetrik tekrarla yer alması.  

Motif: Bir tablonun, bir figürün veyahut süslemenin esasını oluşturan şekiller veya 

konusunu bitkilerden, hayvanlardan, eşyalardan, doğadan ve kişinin hayal 

dünyasından alan stilize edilmiş şekillerdir (Uzuner, 1998: 9). 

Penç: Beş anlamındadır. Yuvarlak, gülü andıran süsleme motifleri. Şakayık, 

narçiçeği, gül gibi stilize edilmiş, çeşitli çiçeklerin tepeden görünümlerinin çizgilerle 

anlatılmasıdır. Orta kısımda, çiçek sapının bulunduğu, küçük yuvarlak göbeği ve 

çevresinde taç yapraklar yer alır (Kum, 2000: 10). 

Pişirim: Seramik mamülde pişme olarak tanımlanabilen olay, şekillendirilmiş 

ürünlerin, sıcaklığın etkisi ile sertlik kazanması (Aker, 2010: 260). 

Rokoko: 18. yüzyılın ortalarına doğru, barok üslubu izleyerek Fransa’da düz hatlara 

tepki olarak doğan, 19. yüzyılda Türkiye’de yayılan, yuvarlaklaştırılmış çizgiler ve 

fazla özentili biçimlerle karakter kazanan, barok üslubun aşırı kabalığı, ağır 

görüntüsü yanında hafif ve ince bir görünüşe sahip süsleme üslubu (Aker, 2010: 

260). 

Rumi: Kavisli dolgun karınlı, uzun stilize edilmiş yapraktır. Palmet motifinin yarısı 

olarak da kabul edilen, kuşların ya da fantastik yaratıkların kanatlarını temsil ettiği 

görüşü de bulunmaktadır (Gök, 2015: 303). 

Serbest düzenleme: Tasarımın sanatçının özgün anlayışına göre yer alması. 
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Sır: Sır, ince kumun yüksek ısıda eriyik haline dönüşmesiyle elde edilen, yüksek 

ısıda pişirim yapılarak camsı görünüm elde edilmesidir. Bazı nesnelere parlaklık 

verme, dış etkilere karşı koruma, sızmaları önlemek, estetik görünüm katmak 

amacıyla sürülen, saydam veya donuk vernik (Uyanık, Akbaş: 2006). 

Sıraltı dekorlama: Sırlanmamış, bisküvi pişirimi yapılmış ya da yaş çamur üzerine 

sıraltı boyalarıyla, oksitlerle veya astarlarla yapılan dekorlama (Topal, 2013: 158). 

Sır çatlağı: Çanak çömlek gibi şeylerin sırları üzerinde gerek pişerken ve gerek 

piştikten sonra husule gelen kıl gibi çatlaklara denir (Kürkman, 2005: 369). 

Simetri: Bir eksenin iki tarafında karşılıklı olarak yer alan iki benzer biçimin 

birbirine göre olan görüntüsü (Aker, 2010: 261). 

Simetrik düzenleme: Kompozisyonu oluşturan iki aynı tasarımın aynı düzende yer 

alması. 

Stilize: Karakterini kaybetmeden basitleştirilerek süslenmiş ve şematik görünüme 

sokulmuş biçim ya da motif, üsluplaştırılmış düzenleme (Özkeçeci ve Özkeçeci, 

2007: 300). 

Stilize bitkisel bezemeler: Bitkilerin stilize edilerek kullanılması ile oluşan 

bezemelerdir.  

Şam işi: 16. yüzyıl başlarında ortaya çıkan seramik ve çiniler. Bunlara benzer çiniler 

Şam’daki mimari eserlerlerde uygulanması sonucu yanlış isimle adlandırılmıştır. 

Şam işi çini ve seramikler, sıraltı tekniği uygulamasıdır. Kırmızı renk yerine mangan 

moru renk kullanılmıştır. Bu grup seramiklerin sırları hafif mat olup,  parlak ve şeffaf 

değildir (Kürkman, 2005: 374). 

Şeffaf sır: Saydam, parlak sır (Kürkman, 2005: 374). 

Şemse: Süsleme sanatlarında görülen oval ya da daire biçimli, güneşe benzetilen 

süsleme (Aker, 2010: 261). 
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Şuküfe: Farsça çiçek anlamındadır. Tabiata yakın tarzda çiçekler kullanılarak 

yapılan 18. yüzyıldan itibaren benimsenen bir süsleme üslubu (Özkeçeci ve 

Özkeçeci, 2007: 301). 

Tepelik: 1. Bir madalyonun sivri tarafı. 2. Pencere üstü. Mihrap çinilerinde palmet 

veya üçgen şeklinde sonuçlanan bölüm. Mihrabın üçgen şeklindeki üst tarafı 

(Kürkman, 2005: 377). 

Ters ayna simetrisi: Tasarımda yer alan motifin tekrarının asimetrik görüntüde yer 

alması. 

Torna: (Çıkrık). Ağaçtan parmaklık gibi yuvarlak şeyler çekmeye yarayan çarklı 

alet, çömlekçilerin üzerine çamur yerleştirip çevirerek parmaklarıyla şekil vermek 

için kullandıkları tabla. Tablaya konulan çamura şekil verir. Buna çömlekçi çarkı 

denir (Kürkman, 2005: 379). 

Üslup: Tavır, tarz, bir devre veya sanatçıya özgü sanat anlayışı. Bir tasarımın teknik, 

renk, kompozisyon biçim ve anlatım bakımından kendine has özellikleri (Aker, 

2010: 261). 

Yıldız geçme: Beş-altı köşeli yıldızların kenarları belirli ve düzenli şekillerde 

uzatılarak, geliştirilen geometrik süsleme (Kürkman, 2005: 385). 

Zemin: Biçimlerin üzerinde yer aldığı alan, taban (Aker, 2010: 261). 

Zencerek: Geçme motifi. Küçük zincir motifi (Kürkman, 2005: 388). 
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2. KÜTAHYA SERAMİK SANATININ TARİHİ 

Kütahya İstanbul’a yaklaşık üç yüz elli kilometro güneydoğusunda ve Orta 

Anadolu’da yer almaktadır. Kütahya seramik ve çini sanatı tarihine baktığımızda 

(Soustiel, 2000: 101). Hammadde olanaklarıyla yaklaşık olarak M.Ö. III. Binden 

itibaren Seyitömer ve Çavdarhisar/Aizanoi’daki höyük tipi yaşam alanlarında 

bulunmuş pişirilmiş toprak kapkacaklar ilk Tunç Çağı’nın ikinci yarısına değin 

tarihlenmektedir (Arlı, 2007: 329). Genellikle temel ihtiyaç malzemeleri olan yemek, 

sıvı ve depolama kaplarından oluşan bu dönemin örnekleri, kullanılma amaçlarına 

göre farklı türde hazırlanmış hamurlardan elde şekillendirme yapılmış, astarlı, 

perdahlanmış ve iyi pişirimlidirler (Kürkman, 2005: 15). 

 

Fotağraf 1: Hayvan biçimli kap (riton), (y. 52.8 cm), Seyitömer Höyüğü, İlk 

Tunç Çağ. Bej rengi hamurlu, kırmızı bej astarlı ve perdahlı kap örneğidir. Sıvı 

kaplar içi dört ayaklı hayvan biçiminde ve ağız kenarından sırta uzanan bir kulbu 

bulunan bir kap örneği görülmektedir. Bu örnek Arkeoloji literatüründe “riton” 

olarak adlandırılmaktadır (Kürkman, 2005: 16). 

Kütahya bölgesinin M.Ö. 2. Binyılda, yani Orta Tunç Çağı’nda da 

Anadolu’nun iç batı ve orta kesimlerinde görülen seramik örneklerinin 

karakteristikleri ele geçen kapların özelliklerinden anlaşılmaktadır. Bu dönem 

seramiklerinin en önemli özelliği olarak seramikçi çarkında (tornada) şekillendirilmiş 

olmaları gösterilebilir (Kürkman, 2005: 17). 
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Fotoğraf 2: İbrik, (y. 17.5 cm), Ağızören Mezarlığı, Orta Tunç Çağı. 

Pembemsi, bej rengi hamurlu mika ve mineral katkılı hamurun renginde astarlama 

yapılmıştır. Seramikçi çarkında şekillendirilmiştir. Bu örnek formları bakımından 

dönemin önemli bir grubunu oluşturmaktadır. Bu dönem testileri en sık kullanılan 

kaplar arasında olması dikkat çekici örneklerdendir (Kürkman, 2005: 17). 

M.Ö. 1. Binyılın ilk yarısı olan Demir Çağı’ında ilk defa Kütahya bölgesi 

hakkında yazılı belgelerden bilgi edinilmiştir. Kütahya ve civarında bu dönemi temsil 

eden seramik örnekleri, yine eski adı hâlâ bilinmeyen Seyitömer Höyüğü’nden 

geldiği bilinmektedir (Kürkman, 2005: 20). 

Kütahya’nın M.Ö. 800-1000 yılları arasında Frigler tarafından kurulduğu 

sanılmaktadır. Frigler Kütahya’da bugün için Kütahya kalesi olarak bilinen tarihi 

surların civarına yerleşerek Cotyaeum (Kotyum) adını verdikleri Kütahya şehrini 

kurmuşlardır. Kütahya’nın ilk yerleşik topluluğu olan Frigler’in küçük sanatlarla 

ilgili çalışmalar yaptığı buluntularla kanıtlanmıştır (Carswell vd. 1991: 50). 

Kütahya ve çevresinde coğrafi konumu gereği seramik ve çini yapımında 

kullanılan doğal kilin bol ve sürekli bulunması, Friglerden itibaren başlayan seramik 

yapımının sürekli olarak devam ettiğini göstermektedir. Friglerle başlayan seramik 

yapımı Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinde de devam etmiştir (Tengiz, 2012: 15). 
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Fotoğraf 3: Tekerlekli güvercin figürü, (uzunluğu 15 cm), Kütahya bölgesi, 

Demir Çağı. Stilize edilmiş güvercin biçimlidir. Koyu bej rengi hamurlu, bej rengi 

astarlı ve perdahlıdır. Frig döneminde Kütahya bölgesinde ele geçmiştir. Bir çift 

tekerleğe sahip güvercinin sırtında yavrusunu taşımaktadır, Kuşun sırtında kırmızı 

renk bir bantla süslü seramik bir oyuncak görülmektedir (Kürkman, 2005: 20-21). 

Kütahya ili Frigya, Lidya ve Pers egemenliğinden sonra M.Ö. IV. yüzyılda 

Büyük İskender’in imparatorluğuna dâhil edilmiştir (Arlı, 2007: 329).  

Helenistik imparatorluğunun sınırları içinde yer alan Kütahya’da seramik 

sanatının örnekleri bir taraftan geleneksel Frig, diğer taraftan da Ege dünyası 

etkilerini göstermektedir (Kürkman, 2005: 22-24). 

 

Fotoğraf 4: Testi, (y. 25 cm), Seyitömer Höyüğü, Helenistik dönem. Açık 

kırmızı hamurlu, hamuru renginde astarlı ve zayıf perdahlıdır. Helenistik döneme ait 

bu testi örneği önceki dönemlerdekine göre daha hacimlidir (Kürkman, 2005: 23-24). 
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M.Ö. II. yüzyılda Roma topraklarına katılmıştır (Arlı, 2007: 329). Yenilik 

olarak kendi adlarına para bastırmışlardır. Roma döneminin karakteristik seramik 

örneklerinin yanı sıra genellikle perdahsız üretilmiş çok sayıda kap örneği 

bulunmuştur (Kürkman, 2005: 25).  

 

Fotoğraf 5: Matara, (y. 22.5 cm), Kütahya bölgesi Roma dönemi’ne ait bu 

form pembemsi bej renginde hamurlu, hamuru renginde astarlı ve hafif perdahlı 

mataranın her iki yüzünde de kabartma olarak ellerinde mızrak tutan hareketli bir 

insan figürü görülmektedir (Kürkman, 2005: 27). 

Bizans imparatorluğu döneminde önemli bir merkez olan Kütahya’da seramik 

örneklerinin çoğunluğunu yerel olarak üretilmiş mutfak kapları oluşturmaktadır 

(Soustiel, 2000: 102). 

Fotoğraf 6: Tabak, (y.5.5 cm çap. 27.5 cm) Bu tabak örneğinin merkezinde 

baskı ile yapılmış eşit kollu haç motifi bulunmaktadır. Domaniç-Saruhan köyü, 

Bizans dönemi. Açık kırmızı bej rengi hamurlu, açık kırmızı astarlı ve perdahlı’dır 

(Kürkman, 2005: 28). 
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Kent 1071 yılında Selçukluların eline geçmiş, Haçlı seferleri sırasında tekrar el 

değiştirerek 13. yüzyıl başlarında I. Alâeddin Keykubad zamanında Selçuklular 

tarafından geri alınmıştır. 14. yüzyılın başlarında ise egemenliklerini ilan eden 

Germiyanoğullarının merkezi Kütahya 1380’li yıllarda Osmanlı idaresine geçmiştir. 

Fakat 1402 Ankara Savaşı’nı Osmanlı devletinin kaybetmesi ile tekrar Germiyanlı 

toprağı olmuş, ancak 1428 yılında Osmanlı yönetimine tekrar katılmıştır (Arlı, 2007: 

329). 

Osmanlıların 1453 yılında İstanbul’u fethetmelerinin ardından, Anadolu 

beylerbeyinin merkezi Ankara’dan Kütahya’ya geçmesi kentin önemini daha da 

artırmıştır. Büyüyen ve önemi artan kentin kozmopolit karakterinin olması çok çeşitli 

grupları, Hıristiyan azınlıklarınıda kendine çekmiştir. 15. yüzyılda Ermeni çinicilerin 

de bulunduğu belgelerle kanıtlanmıştır (Carswell vd. 1991: 50). 

Küçük bir beylik olarak kurulan Osmanlı devleti (1299-1922) zamanla 

döneminin en güçlü imparatorluğu haline gelmiştir. Siyasi ve ekonomik alanda güçlü 

olduğu kadar kültür ve sanat alanında da büyük gelişmeler göstererek çağının en 

güzel zirvesine ulaşmıştır. Osmanlıların ilk sanat merkezi İznik olmuştur (Özkeçeci, 

2007: 39).  

Osmanlı döneminin en önemli özelliği yönetimlerindeki topraklarda yaşayan 

halka din, dil, kültür farkı gözetmeksizin hoşgörü içinde davranmış olmalarıdır. Bu 

hoşgörü sayesinde Kütahya çini ve seramik eserlerin üretiminde Müslüman ustalarla 

beraber Hıristiyan ustaların da çalıştığı, Müslüman ve Hıristiyan cemaatlerin 

ihtiyacına cevap verecek şekilde eserlerin üretildiği günümüze ulaşan örneklerde bu 

açıkça görülmektedir (Oflaz, 2012: 13). 

1979 yıllarında Kütahya’da Karagöz Paşa Camii yakınlarında P.T.T kanal 

kazısı sırasında ele geçirilen üçayaklar, sırlı ve sırsız parçalar, yarı mamul 

seramiklerin “Millet grubu” denilen seramiklerle aynı zamanda Kütahya’da üretilmiş 

olduğunu ortaya çıkarmıştır.  Kütahya seramik sanatının daha 14. yüzyılın son 

yarısında kırmızı hamurlu olarak başladığı bilinmektedir. Desenler ve renkler İznik 

örnekleri ile aynı benzerlikte olup, kobalt mavisi, manganez moru, firuze ve siyah 
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renkler kullanılmıştır. Renkler İznik örneklerinden daha koyu ton değerlerinde 

Anadolu Selçuklu çinilerinin renk skalası ile benzerlik göstermektedir. Bunlardan 

koyu kobalt mavisi ve siyaha yakın koyu mangan moru karakteristiktir. Sırları ise 

İznik seramiklerinden daha ince olup az miktarda sır çatlakları görülmektedir 

(Aslanapa, 1993: 176).  

İlk Osmanlı seramikleri 14. yüzyıl ortaları ile 15. yüzyıllarda başlamıştır 

(Tengiz, 2012: 15). Kütahya’da ise ilk Osmanlı seramikleri 14. yüzyılın son 

yarısından itibaren kırmızı çamurla başladığı bilinmektedir. Kırmızı çamurlu 

seramikler, beyaz astar üzerine renkli dekorlar uygulandıktan sonra şeffaf kurşunlu 

sırlar kullanılmıştır. Bu üretim İznik’e paralel olarak gelişmiş kırmızı hamurlu, beyaz 

astarlı, sıraltı ve sgrafitto tekniğinde yapılan “Milet tipi” denilen seramik grubunu 

oluşturmaktadır.  14. yüzyılda Osmanlılar kırmızı ve renkli olmak üzere iki tür çini 

çamuru hazırlamışlardır. Kırmızı çamurlu çinilerde motifler ve renkler firuze, kobalt 

mavisi, mangan moru, siyah, yeşil renkler, kül renkli çamurlu çinilerde ise daha çok 

sarı ve beyaz renk kullanılmıştır (Aslanapa, 1993: 178). Kütahya’da üretilen ilk 

Osmanlı seramikleri ile İznik’te üretilen ilk Osmanlı seramikleri, desen, form ve 

yapım teknikleri açısından yakın benzerlikler gösterse de bazı durumlarda 

birbirinden ayrılan yönleri bulunmaktadır (Topal, 2013: 9).  

Kırmızı hamurlu seramik ürünlerden mavi-beyaz gruba geçiş, Kütahya’da 

İznik ile aynı zaman diliminde 15. yüzyıl ortalarında gerçekleşmiştir (Aslanapa, 

1993: 178).  Bu dönemdeki çini hamurunun rengi sarımtırak beyaz, dokusu çok ince 

ve sıktır. Bünyesinde silis miktarı %90 ve serbest kuvarst %80’e yaklaşmaktadır. En 

büyük hususiyetlerden biride bağlayıcı olarak kullanılan sırçada bol miktarda kurşun 

bulunmasıdır (Çini, 2002: 19). 

15. yüzyılın ortalarından 16. yüzyıl ortalarına kadar kullanılan renkli sır tekniği 

ile kırmızı çamur bünyeli seramiklerde bulunmaktadır (Gülaçtı, 2011: 41). 16. 

yüzyılda Kütahya’da çinicilik faaliyetlerinin varlığı bilinmektedir. 16. yüzyıl ikinci 

yarısına ait bir belgede, Kütahya’daki çinicilik çalışmalarının varlığını somut olarak 

ortaya koyduğunu göstermektedir (Tengiz, 2012: 15).  
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17. yüzyılda Kütahya’da İznik’teki kurşun sırçalı hamur yerine kireç alkali 

sırça kullanılmıştır. Sırda kurşun nisbeti çok yüksektir. Hamur daha pembemsi 

renktedir (Öney, 1976: 63). 17. yüzyıl ikinci yarısından itibaren ise Kütahya’nın 

seramik üretim merkezi olarak öneminin arttığı ve bu yüzyılın sonlarına doğru 

İznik’te seramik üretimine sarayın ve sanatçı desteğinin giderek azalmasıyla İznik’te 

üretimin tamamen sona ermesi sonucunda, 18. yüzyıl başında Kütahya ön plana 

çıkmaya başlamıştır. Seramik ve çini üretimi açısından Kütahya’nın en başarılı 

dönemi olarak kabul edilen 18. yüzyılda sert beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf ve 

renksiz sırlı seramikler üretilmiştir (Topal, 2013: 10).  

Oktay Aslanapa Osmanlılar Devrinde Kütahya Çinileri kitabında, “Kütahya 

çinileri üzerinde yapılacak tetkikler için ilk akla gelebilecek çalışma sahası olan 

Kütahya arşivi bugün çok noksan ve karışık halde bulunmaktadır.  Evvela yirmi sene 

evvelki bir yangın neticesinde on sekizinci asır başlarına kadar toplanmış olan bütün 

Şer’i mahkeme sicilleri mahkeme binası ile beraber yanmış, ancak 1700 tarihinden 

sonraki sicil defterleri kalmıştır. Daha sonra vukua gelen Evkaf dairesi yangınında da 

birçok vakfiyeler ve kıymetli vesikalar yanarak araştırmalar büsbütün güçleşmiştir” 

(Aslanap, 1949: 45) sözleri ile ifade etmiştir. Bununla birlikte Evliya Çelebi’de 

“Seyahatname” sinde Kütahya’dan bahsederken, “Eskiden şehrin süslerle bezenmiş 

olduğunu ancak 1612’de Celali Karayazıcı ve Saip Arap zulmünden harap olduğunu 

kaydetmektedir. Böylece mevcut eserlerden büyük bir kısmının daha onyedinci asrın 

başlarında kaybolduğunu öğreniyoruz” (Kinay, 1989: 10). Açıklamasına bağlı olarak 

o dönemin kayıtlarına ulaşılamamaktadır. Bu dönemde bir boşluk oluşmuştur.  

18. yüzyıl seramikleri beyaz veya krem renkli hamurlu, beyaz astarlı ve şeffaf 

sırlıdır. Sıraltı tekniğinde bezenmiş olan örneklerle motiflerin renklendirilmesinde 

yeşil, firuze, sarı, kobalt mavisi, lacivert ve toprak kırmızısı renginin yanında 18. 

yüzyıl ortalarından itibaren mangan moru kullanılmış ve kontürleri siyahla 

süslenmiştir (Yolal, 2007: 29). Bu dönemin en belirgin özelliği çok parlak bir limon 

sarısının kullanılmasıdır (Soustiel, 2000: 32). 18. yüzyılın başında büyük bir gelişim 

gösteren Kütahya çinileri; gerek hammadde ve boyalardaki gerekse yaratılan 
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desenlerdeki kalitesizlik nedenleriyle bu yüzyılın son çeyreğinde yerini gerilemeye 

bırakmıştır (Yolal, 2007: 29). 

Kütahya çini sanatında mimarideki durum ise; 

Çini Sanatı, İran ve Orta Asya bölgelerinde olduğu gibi mimarideki süslemede 

de çok yaygın olarak kullanılmıştır. Özellikle dış mimaride baskın olan taş 

süslemeye karşın, iç mimaride daha çok çini kullanılmıştır (Çoruhlu, 2000: 113). 

Türk mimarisinde kullanılışının kökleri Uygur sanatına kadar uzanmaktadır 

(Özkeçeci, 2007: 39).  

İslamiyetten sonraki Türk mimarisinde çininin kullanılması, 11. yüzyılda 

Karahanlılar ile başlar (Çoruhlu, 2000: 49). Gazneliler ve Büyük Selçuklular 

devrinden çini süslemelerin çeşitli mimari eserlerde kullanıldıkları görülmektedir 

(Aslanapa, 1993: 147). Ancak, Türk mimarisinde çininin bir süsleme düzeni içinde 

mimari ile bağlantılı olması İran’da Büyük Selçuklularla başlamıştır.  Büyük 

Selçukluların sanatı çininin mimaride kullanılışına bir yöneliş olduğu bilinmektedir 

(Özkeçeci, 2007: 39).  

Selçuklu mozaik çini tekniği ile renkli sır tekniğinin birleşmesi sonucunda 

Osmanlı çinilerine bir başlangıç olmuştur. Osmanlı çini sanatı üslubu, Bursa’da Yeşil 

Cami ve türbe ile başlar (1421-24). Osmanlıların çini sanatına getirdiği ilk büyük 

yeniliklerden biri kaba olmayan anlamında lakabi denen renkli sır tekniğinin 

kullanılmasıdır. Diğer bir yenilik ise sıraltı tekniği ile yapılan mavi-beyaz çinilerdir 

(Öncü vd. 2007: 405). Sonuç olarak çini, Anadolu Türk mimarisinin her döneminde 

çok önemli bir süsleme unsuru olmuştur. İslam sanatı dünyasında çininin en yaygın 

ve çeşitli uygulama alanı bulduğu yer Anadolu’dur (Aker, 2010: 32). 

Çini sanatının Kütahya’da başlaması ise 14. yüzyılda Germiyanoğulları 

dönemine rastlamaktadır. Bu sanat Anadolu’ya Orta Asya’dan “Kaşi” sanatı olarak 

geldiği bilinmektedir. İlk zamanlarda Bursa, İstanbul, İznik ve Kütahya gibi 

merkezlerde yapılan üretimlerin, Fatih Sultan Mehmet döneminde İznik ve 

Kütahya’da yoğunlaştığı bilinmektedir. Tarihi süreç içersinde kesintisiz çini 



28 
 
üretimini sürdürebilen tek yer Kütahya olmuş ve “Çini Başkenti” ünvanını almıştır 

(Kocatepe, 2010: 3). 

14. yüzyılın sonlarından itibaren İznik’in yeni bir çini merkezi olarak parladığı 

bilinmektedir. Osmanlı eserlerini yüzyıllarca çiniyle süsleyecek olan İznik’in yanı 

sıra 15. yüzyıldan başlayarak Kütahya’nın da ikinci bir çini merkezi olarak geliştiği 

görülmektedir. 

Kütahya çini sanatına İznik ile birlikte girmiş fakat Osmanlı başkentinden ve 

saray çevresinden uzak olduğundan gerekli ilgi ve yardımı yeterince alamamıştır. Bu 

durumda Kütahya’lı çini ve keramik sanatçıları en büyük desteği halka açılmakta 

bulmuşlardır. Kütahya İznik’in bir devamı değildir. İznik çiniciliği muhtelif 

sebeplerle yok olduktan sonra, evvelden beri mevcut olan Kütahya çinilerine ister 

istemez rağbet gösterilmiş ve yapılar onunla süslenmeye başlanmıştır. Her iki 

merkezin ürünleri arasındaki farklar ise İznik’te pek mükemmel neticeler veren 

kurşun sırçalı hamuru Kütahya’daki ustaların bilmemesi veya uygulamaması, sadece 

kireç-alkali hamur kullanmakla yetinilmesidir. Aynı tarzda ünlü kırmızı rengi veren 

madde Kütahya’ya geçmemiş ancak kiremidi bir kırmızı ile çalışmalar yapılmıştır 

(Çini, 2002: 23). 

Kütahya’da 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın başlarından itibaren, İznik ile 

aynı zamanlarda beyaz sert hamurlu, ince beyaz astarlı, parlak şeffaf sırlı, sıraltı 

tekniğinde mavi-beyaz seramikler üretmişlerdir (Topal, 2013: 10).  

15.-17. yüzyıllarda çini, Osmanlı mimarisinin süsleyici ana unsurlarından 

olmuştur. Çini, cami, medrese, mescid, imaret gibi dini yapılarla birlikte köşk, saray, 

ev, kütüphane, hamam, şadırvan gibi sivil yapıları da süslemektedir  (Öney, 1987: 

68).  

16. yüzyıl Osmanlı döneminde üst tabaka kişilerin çini ve seramik ihtiyacını 

karşılayan Osmanlı sarayı himayesinde üretim yapan İstanbul Saray 

Nakkaşhanesinin desteğini almış olan İznik üretimi, kusursuz, yüksek kaliteli çini ve 

seramik üretebilmiştir. Kütahya ise teknoloji ve malzeme açısından önde gitmiştir 

(Şahin, 2002: 4). 
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16. yüzyıl Osmanlı çinicilik sanatının en yüksek düzeye eriştiği dönemdir 

(Öncü vd, 2007: 405).  Bu dönemin en önemli özelliklerinde biri İznik atölyelerinde 

Anadolu’da minai tekniğinde ilk denemeleri yapılan kırmızı rengin kabarık mercan 

kırmızısı olarak sıraltına uygulanmısıdır. 16. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı 

çini sanatına sıraltı tekniği hâkim olmuştur. Şeffaf sıraltına naturalist çiçekler ve 

hatayi gurubu süslemelerin yaygın olarak uygulandığı görülmektedir (Çoruhlu, 2000: 

117). 

16. yüzyıl çinilerine motifler açısından bakıldığında yüzyılın ilk yarısında 

üsluplaştırmanın ağırlıkta çalışıldığı, ikinci yarıda ise naturalist üslubun daha 

ağırlıkta olduğu görülmektedir. Yeni bir beğeni anlayışının ürünü olarak ortaya çıkan 

naturalist örnekler coşkulu bir şekilde uygulanmış, tek başlarına kullanılmamışlar 

daima üsluplaştırılma yapılmış geleneksel motiflerle birlikte uygulama yapılmıştır. 

Yüzyılın ortasına kadar “Renkli Sır” tekniği, ikinci yarıda ise “Sıraltı” tekniği 

uygulanmıştır (Sinemoğlu, 1996: 154). 

17. yüzyılda ise Kütahya çinicilik faaliyetlerine devam etmiş ve İznik çiniciliği 

için gerekli malzemelerin temin edildiği bir merkez olmuştur (Bilgi, 2009: 4).  

18. yüzyılda İznik çini atölyelerinin kapanması,  Kütahya çini imalatına yeni 

bir hız vermiştir. Bu dönemde Kütahya, çini sanatını yaşatan tek merkez durumuna 

gelmiştir. 18. yüzyılda Kütahya çinili abidelerin birden çoğalması, Kütahya’nın tek 

çini merkezi olduğunu kanıtlamaktadır. Son derece önemli olan bu durum, Kütahya 

çiniciliğine hayat katmış ve bugüne kadar yaşayan bir merkez olmasını sağlamıştır 

(Bilgi, 2009: 4).  Sert beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf ve renksiz sırlı seramikler 

üretilmiştir. İznik’in sıraltına kullanılan yeşil, kobalt mavisi, firuze, mercan kırmızısı 

renklerine bu dönemde sarı ve mor renklerin de eklendiği görülmektedir. Renklerin 

daha net görünmesi sağlanmış ve boyaların akmaması için dış kontürler siyah renkle 

çevrelenmiştir. 18. yüzyıl seramikleri desen ve renklendirmedeki serbest ve hafif 

fırça süslemeleri ile halk sanatı karakteri taşımaktadır (Bilgi, 2009: 10).  

19. yüzyılın sonlarına doğru Rumi motifleri de kullanılmış, ancak çok başarılı 

olmamıştır. Neo-Klasik bir akımla Osmanlı süsleme sanatının bir duraklama 
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dönemine girdiği görülmektedir (Keskiner, 2000: 2). Klasik Türk seramiklerini taklit 

eden düşük kalitede çiniler üretilmiştir  (Gülaçtı, 2011: 48). 

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başları Kütahya çiniciliğinin, İznik çiniciliği 

tekniğine ulaşan bir özellik göstermektedir. 20. yüzyıl başlarından itibaren Kütahya 

Anadolu’nun tek çini ve seramik üretim merkezi olmuştur.  

19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarındaki çinicilik sanatının gerilemeye 

başlamasının nedenlerinden bazıları; Avrupa’dan porselen ithal edilmeye başlanmış 

ve çini atölyeleri işleten bazı azınlıkların yurttan ayrılmaları, bu dönemde varlığını 

sürdürmeye çalışan büyük atölyeler kapanmış, çinicilik önemli oranda zarar 

görmüştür. I. Dünya Savaşı’nın çıktığı 1915’li yıllarda birçok çini ve seramik 

ustalarından oluşan 1400 Ermeni’nin Kütahya’dan ayrılmasıyla, yeni ustaların 

yetiştirilmemiş olması, hammaddelerdeki düşük kalitedeki ürünlerin baş göstermesi, 

eski ustaların kendi bilgi ve becerilerini bir sır gibi saklamaları ve bir başka kişilere 

aktarmadan ölüp gitmeleri çiniciliğin gerileme nedenleri arasındadır (Gülaçtı, 2011: 

52). 

1920’li yıllarda Anadolu’daki siyasi birliğin sağlanmasıyla ekonomiye hayat 

veren birçok gelişmenin yaşanması ile çinicilik faaliyetleri eski hareketliliğine tekrar 

kavuşmuştur. 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren tekrar canlanmayla çini ve seramik 

atölyeleri tekrar çoğalmış, buna bağlı olarak da üretim tekrar artmıştır (Bilgi, 2009: 

5).  

1950'li yıllarda ise, savaş sonrası ithal ürünlerin kullanımında kısıtlamalar 

kaldırılmış, porselen ithalatının yolu açılmış daha önceki yıllarda görülen Kütahya 

çini ve seramiğine olan talepte azalmalar görülmüştür. İlerleyen tarihlerde de bu 

durgunluk devam etmiştir. Bu yıllar Kütahya çinicilik sanayi açısından pek parlak 

gözükmemektedir. Önceki dönemlerde çinicilikle uğraşan işletme sayısındaki artış 

yediyken bu dönemde beş olmuştur  (Kaçmaz, 2008: 42).  

1970’de ise Kütahya çiniciliğinde yeni ve olumlu gelişmelerle birlikte bir 

hareketlenme başlamıştır bunun sebebi ise yaşanan turizm hareketi ile birlikte çini 

malzemeye artan talep sonucudur (Kaçmaz, 2008: 42). Düzenlenmiş olan eğitim 
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faaliyetleri ve kurslar sonucu, teknik anlamda yeni elemanlar yetişmiş, o güne kadar 

kullanılmakta olan hamur, sırça ve boyalara yenileri eklenmiştir (Kaçmaz, 2008: 77-

78). 

1974 yılında ise Kütahya çiniciliğinin, hammadde ihtiyacını karşılamak ve 

gerekli teknolojiyi kurmak amacıyla Kütahya Çini kooperatif (Çini-Koop) tesisleri 

açılmıştır. Çini-Koop'un 1976–77 tarihleri arasında yaptığı çalışmalardan en 

önemlilerinden biri, zamanla yozlaşan eski çini plakalar ve tabak desenlerinin 

orijinallerine uygun olarak çizilip renkli olarak uygulamalarının yapılmış olmasıdır, 

ancak bu çalışma da yarım kalmıştır. Tesisten gerekli verim alınamamış 1987 yılında 

kapanmıştır (Kaçmaz, 2008: 43).  

1975 yıllarında teknolojinin gelişmesi ile seri dekor tekniği olan serigrafinin 

hayata geçmesi ile seri üretimlerin yapılması, Kütahya çini sanatında olumsuz bir 

tutum olarak Kütahya çiniciliğinin belli başlı vasfı olan el işi değerini kaybettirmiştir 

(Kaçmaz, 2008: 78).  

1970 ve 1990 yılları arasında ekonomik istikrar ve büyümeyle birlikte birçok 

yeni atölye ve fabrikaların faaliyete geçtiği görülmüştür (Kaçmaz, 2008: 79).  

Günümüzde ise Kütahya çini sanatında görülen süslemelerde, genellikle 

bitkisel desenler daha hâkim olup, bir kısmı İznik desenlerinin bilinçsiz kopyaları 

şeklinde bir kısmı da tek kalem adı verilen bir süsleme şeklinin uygulandığı 

görülmektedir. Bununla beraber çok az da olsa, güzel uygulamalara ve farklı 

tasarımlara rastlamak mümkündür (Oflaz, 2012: 18). 

Kütahya’da halen, geçmişi devam ettiren geleneksel türde üretimden çok, 

turistik amaca yönelik seri üretim yapılmaktadır (Bayrak, 2006: 115). Buna örnek 

olarak el işçiliği yoluyla çini levha üretme geleneği artık tamamen tarihe karışmış 

olup, çiniciliğin çağımızdaki yansıması durumundaki karo ve fayans yapımında, en 

küçük bir hata payına bile izin vermeden bütün üretim sürecini bilgisayar kontrollü 

olarak yürüten hassas elektronik cihazlar kullanılmaktadır (Oflaz, 2012: 17). 

Bu seramik ve çinilerin tarihsel süreç içerisindeki gelişimine bakacak olursak,  
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15. Yüzyıl-16. Yüzyıl Başı Mavi-Beyaz Grubu Seramik ve Çiniler 

Osmanlı çini sanatının getirdiği yeni bir çini grubu da mavi - beyaz seramikleri 

oluşturmaktadır.  Mavi - beyaz çiniler teknik ve desen özellikleri ile Türk çini 

sanatının en güzel örneklerinin görüldüğü dönemdir (Bayrak, 2006: 83). Mavi-beyaz 

seramiklerin, literatürde “Kütahya İşi Mavi-beyazlar” ve “Kütahyalı Abraham 

Seramikleri” şeklinde adlandırıldığı görülmektedir (Kürkman, 2005: 45).  

15. yüzyıl sonları ve 16. yüzyıl başlarında yapılan bu seramikler porseleni 

hatırlatan beyaz hamuru, sert ve kaliteli şeffaf sıraltına mavi tonları ile işlenmiştir 

(Öney, 1976: 125).  Şeffaf renksiz sır çok ince, parlak ve tertemizdir (Aslanapa, 

1965: 30).  Erken örneklerde mavi renkler koyudur. Sonradan daha açık bir maviye 

döner. Bazen desenler Mavi üzerinde beyazla yer almaktadır (Barışta, 1998: 67). Bu 

örnekler hem seramik hem de çini bezemesinde kullanılan teknikte parçalar İznik’e 

paralel olarak Kütahya’da da üretilmiştir (Arlı, 2007: 333). Mimaride oldukça ender 

rastlanan mavi-beyaz grubu, kullanma seramiği sahasında çok bol örnekler 

bulunmaktadır (Öney, 1976: 66).  

Süslemelerde 14.-15. yüzyılın Çin porselenlerini hatırlatan motiflerle birlikte 

lotus, şakayık, krizantem çiçekleri ve ejder motifleri, Çin bulutu desenlerine 

rastlanmaktadır. Bunların yanısıra geometrik kafesli düzenleme içinde tam ve yarım 

palmet desenleri, rumi motifleri görülmektedir. Çok iyi kalite örnekler sunan mavi-

beyaz çinilerde geometrik motiflerden altıgenler kullanılmıştır (Öney, 1987: 68). 

Ayrıca mavi-beyaz seramiklerde armaya benzer madalyon şeklinde motifler de 

kullanılmıştır (Fındık, 2001: 216). Kenar bordürü olarak dikdörtgen formludur. 

Erken tarihli mavi-beyazlarda mavi tonlarının yanısıra çok az olarak tatlı bir eflatun 

görülmektedir.  Daha geç örneklerde ise eflatunun yerini firuze renginin aldığı 

görülmektedir (Öney, 1976: 65-66).  

Mavi-beyazların ender rastlanan bir grubunda spiral görünümlü helezonlar 

meydana getiren ve çengel gibi küçük yapraklarla süslü sarmaşıklar esastır. Mavi-

beyaz çinilerin “Haliç işi” olarak isimlendirilen bu grubunda süsleme, beyaz zemin 
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üzerine mavi ve siyah renkli incecik helezonlar yapan bir sarmaşıkla doldurulmuştur. 

Bu sarmaşığın çok ufak ve kıvrık yaprakları vardır (Öney, 1987: 68). Erken 

örneklerde helezoni sarmaşıkların arasında uzun ince yapraklar, arabeskli 

madalyonlar da görülmektedir. 16. yüzyıl başında olan örneklerde daha sade küçük 

yapraklar ve çiçekler, helezoni sarmaşıkların uygulandığı görülmektedir (Öney, 

1976: 125). 

Çini sahasında çok az mavi-beyaz örnekler görülmekteyken, seramiklerde daha 

önce hiçbir türde görülmeyen yeni formlar ve çeşitli malzeme dikkati çekmektedir. 

Bunlar arasında kenarlı tabaklar, çukur kâseler, vazolar, ibrikler, maşrapalar, 

sürahiler ve özellikle Anadolu’da ilk cami kandillerinde görülmektedir (Öney, 1976: 

125). 

15. Yüzyılda Tek Renk Düz ve Yaldızlı Çiniler 

Selçuk ve Beylikler devri mimarisinde tanıdığımız tek renk firuze, mor, siyah, 

kobalt mavisi ve yeşil sırlı düz çiniler Osmanlı yapılarında bol miktarda örneklerine 

rastlanmaktadır. Hamurlar kırmızıdır. Kare, altıgen, üçgen, dikdörtgen biçimli çiniler 

farklı renkleriyle geometrik büyük kompozisyonlara uygulanmıştır.  Bu çiniler İznik 

ve Kütahya’da yapılmıştır  (Öney, 1987: 69). 

15. Yüzyılda Çini Mozaik  

Osmanlı sanatında 15. yüzyılda ender olarak çini mozaik geleneğini sürdüren 

eserlere de rastlanmaktadır. Mevcut uygulamalar Selçuklu ve Beylikler devri 

örneklerinde büyük farklar görülmektedir. Çini parçacıkları daha iri tanelidir ve 

büyük kompozisyonlu motiflerle oluşturulmuştur. Geleneksel, firuze, kobalt mavisi, 

siyah ve patlıcan moru renklerin yanı sıra, bu dönem çini mozayiğinde sarı, fıstık 

yeşili, beyaz renklerin de kullanıldığı dikkati çeker (Öney, 1987: 68). Bu devir çini 

mozaiklerin arada hiç harç boşluğu bırakılmadan yapılması dikkat çekmektedir  

(Öney, 1976: 64).  
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15. Yüzyıl-16. Yüzyıl Başı Renkli Sır Tekniğinde (Cuerda Seca) Çiniler 

Mimaride kullanılan, renkli sır (Cuerda Seca) adını alan bu yeni teknikle 

işlenen çiniler 15. yüzyıldan 16. yüzyıl ortalarına kadar görülür (Öney, 1976: 64). Bu 

çiniler Timur devri çinileriyle benzerlik gösterirler ve teknik olarak karışık ve detaylı 

motiflerin kolayca işlenmesini sağlar. Bu nedenle birçok örnekte iki veya üç kat 

görünüme sahip girift bezeme uygulamaları görülmektedir (Öney, 1987: 70).  

Osmanlı örneklerinde süslemelerde çiçek, yaprak, sarmaşık motifleri, iri sülüs 

yazı bordürleri ana süsleme unsurudur. Renklerde ise geleneksel firuze, kobalt 

mavisi, mor, siyah renklerin yanısıra, sarı, fıstık yeşili, eflatun, altın yaldız, beyaz 

renkler kullanılır. Motiflerin kontürları siyah ve fes kırmızısıdır (Öney, 1987: 71).  

16. Yüzyıl “Şam Tipi” İznik-Kütahya Seramik ve Çinileri  

Şam’da 16. yüzyılın ikinci yarısında çeşitli eserlerde görüldüklerinden 

Şam’dan ithal edildikleri sanılarak böyle isimlendirilmişlerdir (Öney, 1976: 126). Bu 

seramikler, kaliteli beyaz hamur üzerine sıraltı tekniği ile uygulanmıştır (Barışta, 

1998: 68). Bunu beyaz hamurlardan çok renkliliğe geçiş olarak değerlendirebiliriz 

(Fındık, 2001: 215). 

Son senelerde İznik’te yapılan kazılarda bu çinilerin 16. yüzyıl başlarında 

İznikte’de yapıldığını ortaya koymuştur. “Şam tipi” Anadolu seramiklerinin özellikle 

kullanma seramiği alanında daha yaygın kullanıldığı gözlemlenmiştir (Öney, 1976: 

69).  

Osmanlı seramik sanatında 16. yüzyılın ilk yarısında çok renkli seramik 

üretimine başlanmıştır. Çok renkli Osmanlı seramiklerinin ilk önemli grubunu teşkil 

etmektedir. Mavi-beyaz grupta bezemede iki veya üç renk bir arada kullanılmaya 

başlanmış, bu grupta ise önce üç renkli (Şam tipi) daha sonra renkler artırılarak çok 

renkli seramikler üretilmiştir. Ancak çok renklilik birdenbire ortaya çıkmamış, daha 

öncesi ve sonrasında paralel dönemlerde kırmızı hamurlu Milet tipi, boyalı kazıma 

tekniğindeki seramiklerde de kullanılmıştır (Fındık, 2001: 216).  
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Renklerde de bir zenginleşme vardır. Üç çeşit mavi ve firuzeden başka zeytin 

veya kimyon yeşil, manganez veya menekşe moru,  kontürlerde ise yeşilimsi siyah 

gibi renkler kullanılmıştır. Bunun yanında Parlak renkler yerine mat ve hafif renkler, 

beyaz zemin yerine, hafif tonlamalarla mavimtrak bir zemin görülmektedir  

(Aslanapa, 1965: 30).  

Mavi-beyazlarda görülen şakayık, pul, krizantem, bulut, üç top desenlerinin 

yanı sıra daha çok 16. yüzyıl kırmızılı İznik çinilerinin tipik realist çiçekleri 

kullanılmıştır. Motifler daha çok demet halinde çiçekler şeklinde işlenmiştir. Bunlar 

lale, karanfil yanında tomurcuk halinde veya açılmış güller, sümbül, gül, gül goncası, 

enginar, balık pulları, yaprak, rozet çiçekleri, bahar dalı tasvirleridir. Çeşitli tabak ve 

kâselerin yanısıra, bazen çiçek dekoru arasında yabancı bir motif olarak ibrik, vazo, 

sürahiler de göze çarpmaktadır. Kırmızılı İznik’lere göre daha pastel ve donuk renk 

gruplaması ile dikkati çekerler. Şam tipi seramiklerin 1525-1555 yılları arasında 

oldukça kısa bir süre imal edildiği tahmin edilmektedir (Öney, 1976: 126). 

16. Yüzyıl İkinci Yarısı-17. Yüzyıl İznik ve Kütahya Seramik ve Çinileri 

Kütahya’nın en başarılı dönemi kabul edilen, 16. yüzyıl ikinci yarısında çok 

zarif ve kaliteli örnekler uygulanmıştır. Beyaz ya da krem rengi hamurlu, beyaz 

astarlı, genelde bu seramikler şeffaf renksiz sırlıdır (Arlı, 2007: 337). Mimaride çini 

olarak da bol kullanma sahası bulmuştur (Öney, 1976: 126). 

Bu dönemde her iki merkezin ürünleri arasında farklar İznik’te mükemmel 

netice veren kurşun sırçalı hamurun Kütahya’da bilinmemesi veya uygulanmaması 

orada sadece kireç-alkali hamur kullanmakla yetinilmesidir (Çini, 2002: 23). 

16. yüzyıl ortasından sonuna kadar görülen örnekler güzel ve kalitelidir. Siyah 

kontürlerin içinde parlak ve canlı tonlarda çok çeşitli ve başarılı kompozisyonlarla 

naturalist lale, karanfil, gül, gonca, sümbül, narçiçeği, menekşe, bahar dalları kıvrık 

ve iri dişli yapraklar, üzüm salkımları, selviler bir çiçek bahçesi gibi bu eserleri 

süslemektedir. Ayrıca çin bulutu, çin kayası, pul, üç top, krizantem, şakayık 

motifleri, madalyonlar, kalyon, yelkenli, hayvan örnekleri yine sevilen motifler 

olarak uygulanmıştır (Öney, 1976: 126). 
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17. yüzyıla ait Kütahya çini ve seramiklerinde mimaride kullanılan örnekler 

dışında fazla bilgiye ulaşılamamıştır. Bunun sebebi fazla bilimsel araştırmaların 

yapılmaması ve Kütahya’da çıkan bir yangın sonucu üretimi kanıtlayan belgelerin 

yok olmasıdır. Bu sebeple bu döneme ait seramiklerin ve çinilerin İznik yapımı 

olduğu fikrinin kabul edilmesine neden olmuştur (Demir, 2010: 23). Oktay 

Aslanapa’ya göre ise Türk seramiklerinin en önemli ve en uzun süreli grubu olan bu 

eserlerin geniş ölçüde İznik’te ve belki kısmen Kütahya’da yapılmış olduğu 

bilinmektedir sözleriyle bu dönemi anlatmıştır (Aslanapa, 1965: 33).  

 

Fotoğraf 7: Çini karo, (26.3x27 cm), Kütahya 17. Yüzyıl. Rum kilise çeşmesi 

için üretilmiştir (Kürkman, 2005: 74). 

17. Yüzyıl Sonu-18. Yüzyıl Kütahya Seramik ve Çinileri 

18. yüzyılda İznik çini atölyelerinin bir daha açılmamak üzere son bulmasıyla 

Kütahya imalathanelerine yeni bir hız verilmiştir.  Bu çiniler eski örneklerin kötü bir 

taklidinden ileriye gidememiştir. Sıraltı kırmızının yerini alan kahverengi ve sarı yeni 

renkler olarak dikkat çekmektedir. Eskiden de kullanılan kobalt mavisi, firuze, 

lacivert, yeşil, siyah çoğu kez daha soluk olarak devam etmiştir. Renkler yer yer 

birbirine karışır, zemin kirlidir ve sır kalitesi iyi değildir. Madalyonlar, karanfil 

buketleri, arabeskler tekrarlanarak işlenen örnekler olarak görülmektedir (Öney, 

1976: 69). 17. yüzyıl sonu 18. yüzyıllarda Kütahya çok ilgi çekici Kâbe tasvirli çini 

imalatıyla da önemli bir merkez olur (Öney, 1976: 70).  
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18. yüzyılın en orijinal Kütahya çinilerini Ermeni ustalar tarafından yapılan, 

yeni konu ve renkleriyle geleneksel örneklerden ayrılanlar teşkil etmektedir. 

Ermenice, Rumca kitabeler, haçlar, melek, aziz figürleri, İncil ve Tevrattan 

sahnelerle süslenmiş örneklerinde varlığı bilinmektedir  (Öney, 1987: 73).  

 

18. Yüzyıl Tekfur Sarayı Çinileri 

Osmanlı dönemi seramikleri içinde yer alan bu kısma da kısaca değinilecek 

olursa, III. Ahmet devrinde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa İstanbul’da çiniciliği 

tekrar yaşatmak için, 1719’da İzniğe gönderdiği fermanla İstanbul’da kurulacak 

atölye için malzeme, usta ve fırın planları gönderilmesini emrederek burada bir 

canlanma olmasını hedeflemiştir (Öney, 1976: 71).  Bu atölyeler Eyüp’teki Tekfur 

Sarayı alanında kurulmuştur. Genelde İznik ve Kütahya çinilerinin geleneğini 

sürdüren Tekfur Sarayı örnekleri görünümleri lekeli, yeşil renkte ve şeffaf sırlıdır. 

Süslemesi sıraltına soluk kırmızı, mavi, lacivert, firuze, yeşil, kahverengi ve sarı 

renklidir. Desenler koyu bir kontürla sınırlıdır. Örneklerde Batı etkili örnekler 

görülmekte, barok karakterli çiçek motiflerine de rastlanmaktadır. Tekfur Sarayı 

çinilerinde kabe tasvirlerinin üç boyutlu daha gelişmiş bir perspektifle canlandırıldığı 

ve bazı detayların çok daha ayrıntılı şekilde işlendiği görülmektedir (Öney, 1987: 

69).  

18 ve 19. Yüzyıl Kütahya Seramik ve Çinileri 

İznik çini ve seramik sanatının son bulmasından sonra yerini Kütahya 

seramiğine bırakmıştır. Kütahya bugüne kadar devam eden üretim hâkimiyetini o 

dönemde devralmıştır (Barlak,  2007: 17). Bu dönemdeki seramikler alkalin-kalker 

fritli silisli bir hamurdan yapılmıştır. Başlangıçta son derece ince olan hamur, yüzyıl 

boyunca gitgide kalınlaşmıştır (Barlak,  2007: 20). 

18. yüzyıl Kütahya seramiklerinde klasik dönem İznik desenlerinden farklı 

sade bir üslup göze çarpmaktadır.  Bu desenler yine İznik desenlerinden etkilense de 

gerek uygulama yöntemi ve gerek üretim amacı açısından sade halk sanatı özelliği 
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göstermektedir. Serbest desen karakteri ve fırça darbeleri ile çalışılan oldukça fazla 

stilize desenli örnekler bolca uygulanmıştır (Barlak, 2007: 17).  

Kütahya Atölyesinde, kalite bakımından iki ana grup seramik görülür. Birinci 

grub daha kaliteli örneklerin, 18. yüzyılın ilk yarısına ait olduğu kabul edilir. Bu ince 

seramikler desen ve renklerdeki başarılarıyla dikkati çeker. Kütahya seramiklerinde 

sert beyaz bir hamur ve sıraltı tekniği kullanılmıştır. 18. yüzyılın ikinci yarısında 

kalitede gerileme görülmüştür. İkinci grubu oluşturan bu örneklerde eflatun yok 

olmuş, patlıcan moru veya koyu renkler hâkim olmuştur (Barışta, 1998: 68-69). 

Kütahya’da bu dönemde bir teknik yenilik meydana gelmiştir. O zamana dek 

sıraltında hiç bu kadar yoğun kullanılmamış olan limon sarısı rengi ortaya çıkmıştır 

(Barlak, 2007: 18).  

Renk yelpazesi sarı dışında kobalt mavisi, turkuvaz ve zümrüt yeşili, krem, 

eflatun, lacivert, bej, firuze, mor, kahverengi, kırmızı daha sonra kiremit rengine 

dönüşerek daha çok kullanılmıştır. Beyaz zemin üzerine mavi tonlarıyla işlenen bol 

örnekler görülmüştür (Barlak 2007: 20). İşlenen konular arasında beyaz ya da krem 

renkli, beyaz astarlı, genellikle şeffaf sırlı bu seramiklere stilize edilmiş bitkisel 

motifler, insan ve hayvan figürleri, dinsel konular çalışılmıştır. (Erman, 2012: 27). 

 

Fotoğraf 8: Çini karo, (20.7x20.5 cm) Kütahya, 18. yüzyıl ikinci yarısı. Kare 

biçimindeki karonun orta kısmında barok çerçeveli, içi kafes şeklinde bölümlenmiş, 

mavi benekli kartuş görülür. Çerçevenin alt ve üst ucunda istiridye kabukları ile 

taçlandırılmıştır ve yanlarda ikişer küçük haç vardır. Çerçevenin diğer iki kenarı 
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dalgalı bordürlüdür ve uçlarından bitki kıvrımları çıkmaktadır. Dört köşeye melek 

figürleri yerleştirilmiştir (Bilgi, 2005: 64-149). 

Kütahya çinilerinde halk sanatının etkisi altında oluşturulmuş çiçek buketleri 

ve rozetler kullanılmıştır. Kütahya çinileri saray sanatının görkeminden uzak ve sade 

uygulamalardır (Kürkman, 2005: 82). Form örnekleri arasında Kütahya seramiği 

fincanlar, kâseler, hokka, ibrik, sürahi, matara gibi küçük parçalar (Aslanapa, 1965: 

35), küçük çanaklar, tabaklar, zarflar, mataralar, hokkalar, limonluklar, cami ve kilise 

kandilleri, topları, buhurdanlıkları gibi çok çeşitli ürünler görülmektedir (Öney, 

2009: 34). 

Bunlar klasik Türk seramiğinden uzaklaşarak tekrar ilk devirde olduğu gibi 

serbest ve hafif fırça işleri haline gelmiş halk sanatı karakteri taşır. 18. yüzyıl 

Kütahya işlerinde kuvvetli bir üslupla modern anlayışta eserler yapılmıştır 

(Aslanapa, 1965: 35). 

 

Fotoğraf 9: Şerbet süzgeci (y. 6.4 cm, ç.17.8 cm), Kütahya 18. yüzyıl. Geniş 

ağızlı, kulplu ve kobalt-beyaz renkte çalışılmıştır (Kürkman, 2005: 146). 

Kütahya’da, kiliselerde kullanılmak üzere, Ermeni çini ustaları tarafından 

yapılan çiniler, Hıristiyan dininin konularını içerir. İncil ve Tevrat’ tan alınan dini 

sahnelerde, melek, haç, aziz figürleri görülür. Bu çiniler Ermenice yazılarla 

süslenmiştir. Çoğunlukla kandil, buhurdanlık, tütsülük gibi kaplar yapılmıştır. Bu 

kaplar içerisinde büyük bir yer tutan paskalya yumurtası şeklindeki çiniler dikkat 

çekici örneklerdendir. Çini parçalarının üzerlerindeki kitabelere göre büyük 
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çoğunluğunun 18. yüzyıl başlarında sipariş üzere üretilip kiliselere aktarıldığı 

anlaşılmaktadır (Bayrak, 2006: 96). 

 

Fotoğraf 10: Çini Karo,  Kütahya, 18. yüzyıl. Çiniler üzerinde bize göre sol 

kısımda kalan çini üzerinde İsa Mesih’in portresinin resmedildiği çininin altındaki 

kitabede “Mardiros’un ve kızkardeşleri Yakut ve Mari (Maryam)” yazılıdır. Sağ 

yönde bulunan çini üzerinde ise Vaftizci Yahya’nın portresinin resmedildiği kitabede 

“Krikor Vartabed Kudüs’e gitti” yazılıdır (Kürkman, 2005: 94). 

18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren teknik ve estetik açıdan üretimde azalma 

söz konusudur. Çiçek motiflerinden başka süslemelerde insanlar ve hayvanlar 

çalışılmaya başlanmıştır (Soustiel, 2000: 32). Süslemeler bir örnektir ve kaplar seri 

olarak üretilmiştir. Stilize çiçek dekorlu ibriklerin zaman ve para kaygısıyla hızlı 

üretim yapıldığı anlaşılmaktadır (Barlak, 2007: 20-21). 
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Fotoğraf 11: Küp, Kütahya,  18. yüzyıl sonu. Hacı Minasyan ustanın bir küpü, 

y.34.5 cm, ç.21 cm (Kürkman, 2005: 123). 

19. yüzyılın başlarından itibaren gerileme gösteren Kütahya çiniciliği bu 

yüzyılın sonlarına doğru durma noktasına gelmiştir (Arlı, 2007: 338). Büyük 

olasılıkla, kaliteye pek dikkat etmeyen Batılı yeni bir müşteri kitlesinin de etkisiyle 

çöküş sürecine girmiştir (Soustiel, 2000: 106-107). Kütahyanın bu son devir seramiği 

karakteristik özelliklerini kaybederek eski Şam işi grubu seramiklerin taklitlerinden 

oluşan düşük kaliteli ürünler imal edilmiştir (Aslanapa, 1965: 35). 

 

Fotoğraf 12: Çini Karo, 18 x 239 x 1.4 cm. Kütahya, 19. yüzyıl. Kelime-i 

Tevhid yazılı (Kürkman, 2005: 121). 

19. yüzyılda üretilen seramikler arasında yemek tabakları, vazolar, sürahiler, 

kulplu maşrapalar, su bardakları, kapaklı, kapaksız kavanozlar üretilmiştir. Bu 

formlarda kullanılan renkler, kontürlerde siyah, motiflerde yeşil, turkuaz, kobalt 

mavisi, mangan moru, sarı ve değişik tonları ile genellikle kızıl kahverengiye yakın 

renk veren aşı kırmızıdır. 20. yüzyıl başlarında bu renk paleti aynen devam 

etmektedir. Ancak sarı, kobalt, yeşil ve turkuaz renklerde elle hissedilir derecede 

kabarıklık görülmektedir (Barlak, 2007: 25). 

19. yüzyıla kadar, özel siparişler dışında, daha çok geleneksel dokuma 

sanatının soyut motiflerinin tekrarlandığı halk sanatı üslubunu aksettiren örnekler 

bulunmaktadır (Çini, 2002: 41). İznik ve İslam desenlerinden esinlenen tasarımlar 

üretilmiştir. Bazı tarihli parçalar bu döneme aittir. Ürünlerin kalitesi çok düşüktür. 

En iyi örneklerde bile, renkleri parlak ve neşeli olmasına rağmen, zarif 18. yüzyıl 
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emsalleriyle karşılaştırıldığında daha kaba bir görünüme sahiptirler. Bu dönemde çini 

ocakları işlemeye devam etmiş, yalnızca günlük kullanım kapları ve süs panoları 

değil, biblolar da üretilmiştir (Carswell vd, 1991: 56). 

Kütahya’da 19. yüzyılın son çeyreğinde üretim yeniden canlanmıştır. Bu 

dönemde şeffaf sıraltına yeşil, firuze, sarı, kobalt mavisi, kırmızı ve mangan 

morunun kullanıldığı, fakat özellikle yeşil ve turkuaz rengin fırınlama sırasında 

aktığı görülmektedir. Renkler canlı olmakla beraber ürünlerin kalitesi düşüktür. Bu 

dönem seramiğinin süslemesinde bir yandan serbest şekilde çalışılan örneklere 

devam edilirken diğer yandan İznik ürünlerinden esinlenilerek rumi, şemse ve hatayi 

veya bir kökten çıkan, lale, karanfil, gül ve bahar dalları ve yapraklarından oluşan ve 

tüm yüzeyi kaplayarak saran süslemeler görülmektedir. Bunun yanında geometrik 

kompozisyonlu örneklerinde denendiği görülmektedir (Barlak, 2007: 25-26). 

19. yüzyılın sonuna doğru, Kütahya’da çinicilik sanayii, duvar çinisi ve günlük 

eşya yapımı konusunda bir canlılık kazanmıştır. Klasik Kütahya motiflerinden çok, 

eski İznik motiflerinden esinlenerek, bu motiflerin İslam’da hat sanatına özgü ya da 

geometrik motiflerle kaynaştırılarak birleştirilen desen örnekleri ile birçok tabak ve 

sürahi yapılmıştır (Soustiel, 2000: 107). 19. yüzyılın ikinci yarısındaki form 

örneklerinde yemek tabakları, kâseler, vazolar, sürahiler, kulplu maşrapalar, su 

bardakları, kapaklı kapaksız kavanozlar üretilmiştir (Kum, 2000: 3). 

Kütahya Seramik ve Çiniciliğinde Cumhuriyet Dönemi ve Günümüz 

Kütahya çiniciliğinde 18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyılın başlarında ve 

Cumhuriyet öncesi dönemde durgunluk yaşamıştır.  Bu durgunluğun en büyük 

nedeni Osmanlı İmparatorluğu’nun çökmekte olan sosyo-ekonomik yapısından 

kaynaklanmaktadır (Bayrak, 2006: 115). Cumhuriyet dönemi ile birlikte devletinde 

desteği ile Kütahyalı ustalar çiniciliği yeniden canlandırmaya çalışmışlardır (Manas, 

2004: 30). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, Avrupa motiflerini içeren ürünlerde artış 

gözlenmiştir. Bu dönemde “Kurtuluş Savaşı” figürlerini içeren kompozisyonlar da 

yapılmıştır. 1930’larda yerli malı kullanma ve Cumhuriyetin milli kimliğini ön plana 
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çıkarma ilkelerince 1. Milli Mimari Hareketi dönemi binalarında dekoratif çinilerin 

kullanımında artış olmuştur. 1950’ lerin başında seramik ve cam sanayinin gelişimi 

Kütahya çiniciliğini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu süreçte el işçiliğine dayanan 

Kütahya çini ürünlerinin, teknolojininde etkisiyle fabrikasyon ürünler ile yer 

değiştirmesi denenir; hızlı üretim ve özensiz tasarımlarla yapılan kopya örneklerin 

ağırlık kazandığı görülmüştür (Ersoy, 2013: 1028).  

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan kamu binalarında, yabancı mimarların 

etkili olduğu geçiş döneminin anlayışına uygun olarak çini süslemenin hemen hemen 

hiç kullanılmaması, Kütahya çiniciliğinin durgunluk dönemine girmesine neden 

olmuştur. II. Dünya savaşı ile birlikte ithalatın kesilmesi, Kütahya’da kullanıma 

yönelik seramik üretimini canlandırmış, bu dönemde faaliyette olan atölyeler içinden 

Azim Çini Fabrikası ön plana çıkmıştır (Arlı ve Altun, 2008: 53).  

20. yüzyıl başında hamur reçetesine terlemez toprağı ve terlemez kumu adı 

verilen yöresel hammaddeler ilave edilerek hamur yapısı zayıflatılmış, pişirme rengi 

de pembemsi beyaz renk almıştır. Hamur rengini kapatmak için bol kuvarslı kalın 

beyaz bir astar çekilerek, şeffaf sıraltına bezeme yapılmıştır. Bezemede kullanılan 

renkler önceki dönemle aynı olmakla beraber sarı ve yeşil renklerde kabarıklık göze 

çarpmaktadır (Manaz, 2004: 30). Form çeşidinde artış olmuş, kahve tepsileri, 

kavanozlar, kayık tabaklar, kahvaltı tabakları, şekerlikler, karafaki adı verilen içki ve 

su şişeleri, ayaklı meyve tabakları üretilmiştir (Kum, 2000: 4). 

19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarında I. Ulusal Mimarlık Dönemi’nin etkisiyle 

bir canlanma görülmüştür (Manaz, 20004: 29). Bu yüzyıllarda Kütahya 

seramiklerinin estetik bir kaygı taşıyarak üretildiği bir gerçektir. Ancak her zaman 

ticari bir kaygının ön planda olduğu bilinmektedir. Atölyeler ayakta kalmak ve kâr 

elde etmek için kendilerini hızlı üretim yapmak zorunda hissettiklerinden bu 

anlayışla yapılan ürünlerde kalitesiz, hamur-sır, özensiz işçilik, genellikle kopya 

desenlerin kullanılması olarak yansımıştır (Kum, 2000: 17). 

Günümüzde, sanatkârlar iç pazardaki talep artışına bağlı olarak geçmişi devam 

ettiren geleneksel türde üretimden çok, turistik amaca yönelik seri üretim 
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yapılmaktadır (Bilgi, 2005, 14). İznik motiflerinin tekrarı desen örnekleri 

uygulanmıştır (Ersoy, 2013: 1028) 

2.1. Üretime Genel Bakış 

Anadolu’da, çini ve seramik üretim faaliyetleri tarihsel açıdan en iyi bilinen 

merkezler, İznik ve Kütahya’dır. Kütahya’ya oranla İznik, Oktay Aslanapa’nın 1963 

ve 1964’ de başlattığı ve daha sonra devamlılık gösteren “İznik Çini Fırınları 

Kazıları” sayesinde daha detaylı ve net bilgilere ulaşılmıştır. Kütahya geleneksel 

üretimin devamcısı oluşu ile tanınan ve bilinen bir merkezdir (Şahin, 2000: 3). 

Aşağıda Kütahya’da faaliyet göstermiş çini ustaları ve merkezleri ile ilgili bilgi 

verilmiştir. 

Kütahya’da Çini Ustaları 

Muhammed Mecnun (Tebrizi), 15. Yüzyıl, çini ustası. 

Apreham Kütahyalı, 16. yüzyıl, çini desen ustası. 

Habib Tebrizi, 16. yüzyıl, çini ustası. 

Muslihiddin, 16. yüzyıl, çini desen ustası. 

Mustafa İzniki, 17. yüzyıl, hattat ve çini desen ustası. 

Mustafa (Çinicibaşı, al-Hâc), ?-İznik 1680, çinicibaşı. 

Süleyman (Müstecabzade), 17. yüzyıl, çini desen ustası. 

Kevork, 18. yüzyıl, çini ustası. 

Apraham Vartabet, 18. yüzyıl. 

Ressam Toros, 18. yüzyıl. 

Usta Garabet, 18. yüzyılın başları, vd. (Kürkman, 2005: 177-183). 
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1864-1924 Dönemi 

Mehmet Emin Usta Çini Atölyesi, Hacı Minas Usta Atölyesi, Hacı Hafız Mehmet 

Emin Atölyesi, Mehmet Çini Atölyesi, Hacı Karabet Artin Çini Atölyesi, Hakkı 

Çinicioğlu Çini Atölyesi, Rifak Bey Şark Çini Atölyesi, Kütahya Çinicilik T.A.Ş., 

vd. (Sümer, 1998: 135). 

1925-1970 Dönemi  

Azim Çini Fabrikası, Türk Çini Atölyesi, Metin Çini Atölyesi, Selçuk Seramik, 

Doğan Çini, Süsler Çini, Güven Çini, Özen Çini, Elhamra Çini, Ateş Çini, Öz Çini, 

Atlas Seramik, vd. (Sümer, 1998: 135-136).  

1970-1980 Dönemi 

Kütahya Çini, Osmanlı Çini, Desen Çini, Altın Çini, Ertan Çini, Ertuğrul Çini, Lale 

Çini, Huzur Çini, Nakış Çini (Kinay, 1989: 16).  Evliya Çini, Hatipoğlu Çini, Toprak 

Çini, Edip Çini, Germiyanoğlu Çini, vd. (Sümer, 1998: 136-137). 

1800-1900 Dönemi 

Hacı Minas Usta (1864-1894), Hacı Karabet Artvin Davit Ohannisyon Ustalar 

1900-1970 Dönemi 

Mücellit Mehmet Hilmi Usta (1900-1910), Hacı Ali Zade, Hacı Etem ve oğlu, 

Mehmet Çini, Kospik ve Kalos Usta (1908-1912), Rum Deli Mina (1910-1913), 

Hafız Mehmet Emin (1900-1910),  Mehmet Çini, Nurcanciyan Serkis, Dikrar, 

Atastas Ustalar (1912-1915), Hafız Mehmet Emin, Hacı Karabet, Artvin Davit 

Ortaklığı (1910-1918), Çini Ressamı Kantarcıların Sakallı Mehmet Efendi Ö.1913, 

Hacı Karabet ve Aretin (1922), Hakkı Çinicioğlu (1922-1924), Mehmet Çini, Hacı 

Nafiz’in Rıfat, Şark Çini (1922- 1924), Hacı Nafiz’in Rıfat Bey (Şark Çini- 1922-

1924), Sami Özçini, Mehmet Çini (Azim ve Sebat Çini Fabrikası-1924), Sanayi 

Maadin Bankası ardımıyla Kütahya Çinicilik T.A.Ş. 1924-1925, Hakkı Çinicioğlu ve 

Sami Özçini (1925-1927).  Sami Özçini ve Ahmet Elifoğlu, Ahmet Elifoğlu, Hakkı 

Çinicioğlu ve Ahmet Şahin (1928-29), Mehmet Çini (Azim Çini Fab.) (1926-1930), 

Hakkı Çinicioğlu ( 1929-1930), Ahmet Şahin ve Ali Özker (1929-1942), Mehmet 
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Çini ve Hakkı Çinicioğlu (Azim Çini Fabrikası- 1930-1943). Ahmet Şahin, Türk Çini 

(1942), Ali Özker (1942), Ressam Hasan Özkurt (1939), Hakkı Çinicioğlu ve Murat 

Eliuz (1942-1949), Mehmet Çini ve Oğlu Talat ve Rıfat Çini (Azim Çini Fabrikası-

1942), Mehmet Çini Fab.K.Ş., Vedat ve Edip Çinicioğlu (1964), Hakkı Çinicioğlu ve 

Oğulları, Metin Çini (1949-1964)., vd. (Kum, 2000: 257). 

Günümüz Kütahya Çiniciliğine Hizmet Veren Kurum, Kişi ve Atölyeler 

Cumhuriyet dönemi Kütahya’sında çiniciliğin gelişmesine katkıda 

bulunan/bulunmakta olan atölye, fabrika, usta ve sanatçılara örnek vermek 

mümkündür;  

Fabrikalar; Kütahya Porselen Fabrikası, Güral Porselen Fabrikası, Altın Çini 

Seramik Fabrikası, Aşanlar Çamur İmalat Fabrikası, Özçini Seramik Fabrikası, Ref-

San, Keramika Seramik Fabrikası, Evliya Çelebi Çini Fabrikası, vd. (Gülaçtı, 2011:  

256-270). 

Altyapı Ustaları ve Atölyeleri 

Tahir Konakçı (Çömlekçi Tahir, 1928-2005), Mehmet Konakçı (1954-), Ekrem 

Toksoy (1961-), Efsane Çini (Mehmet Yıldırım 1968-), Özen Çini, Hakkı Sivaslıoğlu 

(1915-1979), Rıfkı Yükselener (1931-2001), Azim Çini, Lale Çini, Süsler Çini, 

Osmanlı Çini (Sıtkı Olçar 1948-2010), İznik Çini (Mehmet Gürsoy), Marmara Çini 

(İsmail Yiğit), Bugünkü Çini-Koop, Yıldız Çinicioğlu (Özmutaf), Merve Çini 

Altyapı Atölyesi, Güven Çini, Ertan Çini (Enver Ertan), Alopaşalı (Halil ve İbrahim 

Kocaoğlu), Nimet Çini (Nimet Varlı), Ömer Cesur (Gülaçtı, 2011: 271-299).  

Mehmet Koçer, Hamza Üstünkaya, Özkan Elagöz, İsa Han, Selahattin Tek 

(Lalezar Çini), Çinicioğlu Çini, Mustafa Kerkük, Saim Kolhan (Bodrumda 

çalışmalarına devam etmektedir), Fahri Çetinkaya (Fethiye’de çalışmalarına devam 

etmektedir), Abdulkadir Uçaroğlu (Konya’da eşi Zuhal Uçaroğlu ile birlikte 

çalışmalara devam etmektedir) (Kişisel Görüşme, 2017). 

Naciye Nur Avlupınar, Günhan Dayıoğlu, Saadet Udil, İbrahim Kocaoğlu, A. 

Hürriyet Şahin, Erdem Karayel, İsmet Bağrıyanık, Adil Özkan, Hüseyin Ermumcu, 
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Yusuf Çeliker, Birsen Güzen, Ahmet Fuat Gürel, Nimet Varlı (Klâs Çini), Emin 

Çukurcalı, Muradiye Çelik, Hüseyin Kete, Ömer Cesur  (Kaçmaz, 2008: 82-87)). 

Geleneksel Çini Motifleri ile Çalışan Atölyeler  

Kütahya Çini Sanatı’nı günümüzde geleneksel desenleri kullanarak devam 

ettiren çini atölyeleri içerisinde, Adıgüzel Çini, Akdeniz Çini, Alopaşalı Çini, Altın 

Çini, Armada Çini, Armoni Çini, Ata Çini, Bereket Çini, Beyaz Çini, Bilgiç Çini, 

Cömert Çini, Çintemani Sanat Evi, Demet Çini, Doğuş Çini, Duygu Çini, Efsane 

Çini, Ege Çini,  Eren Çini, El-Sam Çini, Ertan Çini, Ertuğrul Çini, Evliya Çelebi 

Çini, Fettah Çini, Fırça Çini, Gürensoy Çini, İznik Çini, Kaşi Çini, Kısmet Çini, Klas 

Çini, Lale Çini, Metin Çini, Ören Çini, Özgüven Çini, Öztaş Çini, Pala Çini, Pembe 

Gül Sanat Evi, Pınar Çini, Saray Çini, Seladon Çini, Selam Çini, Selen Çini, Süsler 

Çini, Tahir Çini, Tek Çini ve Yeni Özen Çini gibi atölyeler sayılabilmektedir. Bu 

atölyelerin dışında, küçük ölçekli atölyeler de üretimlerini sürdürmektedir (Yolal, 

Atay, 2007: 62-63).  

Günlük yaşamın bütün inceliklerini gözler önüne seren Kütahya çini ve 

seramiklerinde çok sayıda farklı form çeşitliliği bulunmaktadır. Seramik türlerine ve 

bunları da kendi içlerinde formlarına ayırdığımızda çok çeşitli alt gruplara 

ayrılmaktadır. 18. yüzyıla ait kâse örnekleri konik ve yarı küresel gövdeli, halka 

kaidelidir. 20. yüzyıl örnekleri ise dilimli Bektaşi kâselerinin yanı sıra gelenekseli 

yansıtan yarı küresel ve konik kademeli gövdeli örneklerle devam etmiştir. Kütahyalı 

ustalara fincancılar da denmesine neden olan 18. yüzyıl fincanları, desen 

çeşitliliğiyle inanılmaz bir zenginliğe sahiptirler. Müthiş bir desen çeşitliliği 

bulunmakta ve bu desenlerin her biri farklı süslenmiştir. 20. yüzyıl fincanları ise 

bugün kullandığımız örnekler gibi silindirik gövdeli, kulplu ve tabaklıdır. 

Fincanlardan daha uzun, küçük bardaklar da muhtemelen şerbet bardağı olarak 

kullanılmaktaydı.  
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Fotoğraf 13: Fincan, Kütahya, 18. yüzyıl ikinci yarısı. 18. yüzyılda 

Kütahya’da Fincancılar Esnafı Anlaşması yapılmıştır. Bu sanatla daha ziyade gayr-i 

müslim esnafın uğraştığı görülmektedir (Ünsür, 2010: 585). Bu dönemde farklı renk 

ve desenlerde birçok fincan yapıldığı bilinmektedir (Carswell, Altun ve Öney, 1991: 

70-72). 

Kütahya’da yaygın şekilde üretilen darbukalar (vurmalı çalgı), form açısından 

küresel gövdeli, dışa çekik dalgalı ağızlı vazoların ters durmuş halidir. Darbukalar 

gibi küpler ve saksılar da 20. yüzyılda yaygın üretimi olan objelerdir. Tabaklar 

Kütahya seramikleri içerisinde sayısal açıdan en yoğun grubu oluşturmaktadır. 

Mutfak tabaklarının dışında duvar tabakları ve tavan göbeği olarak kullanıldığı 

düşünülen örnekler, dondurmalık, çerezlik ya da meze tabağı, oval çukur gövdeli 

servis kapları, kalemlikler, isimlikler, biblolar ve küçük heykelcikler, bunlar içinde 

hayvan formlu ürünler, siparişle yapılan ürünler, aplikler, abajurlar, şamdan ve 

mumluk gibi ürünler üretilmektedir (Kaçmaz, 2008: 91). 

2.2. Üretimde Kullanılan Malzeme Özellikleri 

Seramiğin ilk ihtiyacı iyi cins kildir. Killer feldspatlı kayalar (Granit) in 

ayrışmasından meydana gelir. Kaolen beyaz renkte saf kildir ve porselen imali için 

kullanılır. Asıl seramik imalatında kullanılan killere plastik killer adı verilir ki, 

bunlar içinde yabancı maddeler olan kaolendir. Seramikte iyi cins kil açık renktir 

(Aslanapa, 1965: 37). 

Kütahya çini ve seramiklerinin imalatında yer alan hammaddeler 

incelendiğinde bunların bir kısmı Kütahya ve çevresinden çıkartılmaktadır. Söz 

konusu hammaddelerdeki kalitenin azalması ve istenilen bünyeyi yeterince 

oluşturmadıklarından, onların yerine başka yörelere ait hammaddeler de 

kullanılmaya başlanmıştır (Gülaçtı, 2011: 59).  
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Seramik yapımında kullanılan hammaddeler kendi aralarında, özlü ve özsüz 

çini hammaddeleri olmak üzere ikiye ayrılır. Özlü seramik hammaddeler: Su ile 

yoğurulabilen, plastik özelliğinden dolayı kolayca şekil alabilen, kurutuldukları 

zaman şeklini muhafaza edebilen hammaddelerdir. En özlüsü bentonit olmak üzere, 

kil, kaolen gibi hammaddeler özlü çini hammaddeleridir. Özsüz seramik 

hammaddeler: Çok ince öğütülebilseler bile, plastik yapıda olmadıkları için su ile 

kolayca şekillendirilemeyen, şekil verilsede bir dış etki ile şeklini kaybedip dağılan 

maddeler olarak tanımlanabilir. Kuvartz, Dolomit gibi maddeler özsüz seramik 

hammeddeleridir  (Arcasoy, 1983: 8).  

Seramik ürün elde etmek için kullanılan çamura seramik çamuru denir. Yapılan 

seramik eşyanın kullanılma yeri, özelliği, büyüklüğü, üretim sayısı, üretim şekli, 

dekorlama, sırlama, pişirme yöntemleri, vb. faktörlere göre seramik çamurunun 

bileşimindeki katkı maddeleri belirli oranlarda hazırlandığından farklılık 

göstermektedir (Göğüş, 1990: 36). 

Çini çamuruna “çini hamuru”, “çini massesi” denilmektedir. Çininin ana 

maddesi kildir. Killer doğada yataklar halinde bulunurlar. Plastik özelliği olan 

yumuşak hammadeler grubu içinde yer almaktadır (Aker, 2010: 196). Çini 

üretiminde kullanılan birçok hammaddenin Kütahya ve çevresinde olması üretimi 

kolaylaştırmış ve uzun yıllar çiniciliğin sürdürülmesine imkân sağlamıştır (Bayazit 

ve Işık, 2012: 895).  Doğada bulunan killer hepsi değişik zaman ve yerlerde 

oluştuğundan birbirlerine göre çok farklılık arz eder ve çeşitli yabancı maddeler ile 

beraber çöktüklerinden safsızlıkları farklılık arz etmektedir.  

Seramikte kullanılan hamur rengini kapatmak için astar kullanılmıştır. Astarlı 

ve astar dekorlu ürünler, Neolitik çağda seramik üretiminin başlangıcından itibaren 

görülmektedir. Anadolu’da elde edilmiş en eski seramik örnekler Çatalhöyük ve 

Hacılar astarlı seramikleridir. Tunç çağına gelindiğinde üretilmiş Hitit kapları astarlı 

seramiklere ait örneklerdir. Anadolu’nun yanı sıra Mısır, Mezopotamya, Kıbrıs, 

Girit, Rodos, Ege Adaları, Yunanistan ve diğer ülkelerde astarlı ve astarlı dekorlu 

örnekler geliştirilmiştir (Sevim, 2003: 234). 
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Astar, kuru kil veya suyun belirli oranlarda karıştırılması ile elde edilen, yarı 

sıvı, akıcı, ince taneli, uygulandığı seramik ürünün yüzeyinin rengini değiştiren, 

ürüne bazı dekoratif görüntü katan renkli kil tabakası olarak tanımlanan seramik 

çamurudur. Astar deri sertliğindeki bir seramik ürünün yüzeyine uygulandığında 

onun rengini değiştiren, yüzey üzerinde pürüzsüz bir görüntü ile birlikte ürüne bazı 

dekoratifsel değerler katan renkli bir kil tabakasıdır (Çobanlı, 1996: 1). Genellikle 

yaş veya deri sertliğindeki çamurlar üzerine uygulanarak pişme rengi beyaz veya 

beyaza yakın killerden yapılmaktadır (Sevim, 2003: 235). 

Kütahya seramik atölyelerinde geleneksel astar oranları ¼ Mihalıççık kili ile 

4/4 temiz ve ince öğütülmüş kuvars karışımıdır. Kısaca astar hazırlanırken, 

Mihalıççık kili, küçük parçalar halinde bir gün önce ıslatılır. Daha sonra bir kap içine 

alınarak kil kaynatılır. Temiz ve ince öğütülmüş kuvars, buna ilave edilerek bir gün 

dinlendirilir. Karışım süzgeç veya bez yardımı ile süzülerek ezilir. Bu şekilde 

hazırlanmış astar içerisine % 0,5-1 çok ince öğütülmüş sırça katılabilir. Son yıllarda 

Kütahyalı seramik ustaları astar karışımındaki Mihalıççık kili yerine seramik çamuru 

kullanmaktadır. Astar, deri sertliğinde çini ve seramikler üzerine daldırma, 

püskürtme ve fırça ile çekilmektedir ve kuruduktan sonra bisküvi fırınına girerek 

fırınlama yapılmaktadır (Kürkman, 2005: 292). 

Kilin bileşimleri genel olarak % oranları,  

% 50 Kil-Kaolen 

% 25-45 Kuvars 

% 0-15 Kalker 

% 0-25 Feldspat’ tır. (Doğan, 1988: 14).  

Seramik içerisinde kullanılan özlü ve özsüz hammaddelerin süreçte birçok 

fiziksel özellikleri içermesi istenen çamurların bu özellikleri taşıyabilmesi açısından 

büyük önem taşırlar. İçerdikleri minerallerin pişme sürecindeki görevlerinin dışında 

deformasyonu önleyici, zinterleşme sağlayıcı, iskelet görevi yapan, kuruma 

küçülmesini azaltan ve plastikliği düzenleyen hammaddeler mevcuttur.  
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Günümüzde üretimini sürdüren atölyelerin bünyelerinde bazı değişkenlikler 

söz konusudur. İlk dönem Kütahya çinilerinin bünyeleri, yüksek oranda kuvars 

içerirken; günümüz Kütahya çinilerinin ana maddesi kil olmuştur. Çini çamurunun 

içeriğinde kilin yanı sıra kuvars, kaolen, dolomit ve kalsit gibi hammaddeler de 

bulunmaktadır (Yolal, 2007: 60-61). 

Killer içerisindeki plaka görünümü üst üste binmiş altıgen şeklindedir. Su ve 

çamur birlikte karıştırıldığında su plakaların arasına girer. Çamur bir taraftan 

yoğurulduğunda veya basıldığında levhacıklar birbiri üzerinden kayarak verilen şekli 

alır. İki cam levha ısıtıldığında nasıl birbiri üzerine kaynarsa, killerde öyle kaynar. 

Islak olan iki cam levhayı birbirinden nasıl ayırmak güç ise kil levhalarında da aynen 

böyle olup, sağlamlık kazanmaktadır (Tanışan ve Mete, 1986, s.14).  

Seramik bünyeyi oluşturan hammaddelerin çamur içindeki görevleri ve 

renklendirmede kullanılan oksit ve boyaların daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda 

bilgi verilmektedir.  

Kil (Maya, Terlemez Toprağı): Özlü killer genelde kırmızı renkte pişen kaba ve 

çömlekçi ürünlerinde kullanılan demir oksit miktarının saf maddeye göre daha fazla 

olduğu bir hammaddedir. Kütahya’da Kundukviran Terlemez Toprağı olarak 

adlandırılan hammadder merkeze bağlı Kumarı Köyü ilerisinde, Askeri Radar ve 

Kirazlı yayla mevkiinde bulunan Acem Dağı civarından çıkarılır (Kızıl, 2010: 8-9). 

İlk defa Kütahyalı Mehmet Terlemez şahsının bahçesinden çıkarıldığı için 

geçmişte “Terlemez Toprağı” olarak adlandırılmıştır. Terlemez kili ile hazırlanan 

plastisitesi yüksek, çekmesi az olan çamurlar, daha çok eklemelerde aplike olarak 

meydana getirilen yüksek (dik) vazolar ile büyük çaplı tabakların imalatında tercih 

edilen bir tür kil çeşididir (Gülaçtı, 2011: 62). 

Kütahya’dan çıkarılan bir başka kil çeşidi de Sultanbağı Mahallesi civarında 

Dümbüldek deresi Kırklar mevkiinde bulunur. Çok sayıda sürüklenerek bünyesinde 

safsızlık barındırdığından içlerindeki demir oksit oranının fazla olmasından 

genellikle kırmızı pişen ürünlerdir (Kızıl, 2010: 9).  



52 
 

Kütahya çiniciliğinde “Maya” olarak bilinen yeşile yakın renkte bir tür kil daha 

vardır bu da Çıngırdak Deresi’nden çıkarılan kildir. Suda kolaylıkla erir ve plastikliği 

yüksek, rezervi azdır. Kütahya çiniciliğinde kullanılan bir diğer kil ise Dümbüldek 

(Kırklar) yöresinden temin edilen kildir. Bu kil de Acem Dağı, Kırklar mevkiinden 

kayalıklı yamaçlardan güçlükle temin edilmektedir. 1940’lı yıllardan bu yana 

Terlemez Toprağı’nın (kilinin) yerine kullanılmaktadır. Pişme rengi pembe-sarı 

renktedir. Mihalıççık kili de yine Kütahya çini ve seramiklerinde kullanılan bir başka 

kil çeşididir. Bu kil Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinden getirilmektedir (Gülaçtı, 2011: 

62). 

Kütahya çiniciliğinde kullanılan bir başka kil çeşidi de İncik (Başören-Killik) 

yöresi kilidir. Bu kil ocaklarının bulunduğu bölgeye Sabuncupınar, İncik ve Başören 

köylülerince “Killik” denilirdi. Günümüzde ise çiniciler “İncik” olarak 

adlandırmaktadır. Pişme rengi çok beyazdır (Gülaçtı, 2011: 63). 

Bentonit: Seramikte kullanılan özlülüğü en fazla olan hammaddedir. Kütahya 

yöresinde Türkmen Dağı civarında bentonit yatakları bulunmaktadır. Yöredeki 

bentonitin pişme rengi açık kahve ve bej renkte bulunmaktadır (Bayrak, 2006: 117). 

Kaolen: Kimyasal formülü Al2O3.2SiO2.2H2O olan kaolen, beyaz renkte saf bir 

kaolenit olup, bünyesinde killerde olduğu kadar çok yabancı organik ve anorganik 

maddeler bulundurmaz. Bu nedenle daha yüksek ısılara dayanıklı ve pişme renkleri 

diğer killere göre daha beyazdır. Kaolenler de, killer gibi suda açılmasına rağmen 

plastiklikleri daha azdır (Doğan, 1988: 33). 

Kaolenler çok uzun zamandan beri, Kütahya civarında yapılan çini imalatında 

kullanılmaktadır. Kaolen ocakları Kütahya civarında olmasına rağmen, 

hammaddelerin temin zorluğu ve ocağın işletilmesindeki bilgi ve maddi 

imkânsızlıklar çıkarılmasında güçlükler oluşturmaktadır. Kütahyalı çiniciler eskiden 

Dümbüldek (Kırklar) kaolenini kullanırken, 1982 yılından itibaren daha sert bir 

kaolen olan Bilecik kaolenini kullanmaya başlamışlardır (Gülaçtı, 2011: 61). 
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Kaolen çinicilik sektöründe reçeteye %60 ların üzerinde giren bir 

hammaddedir. Bugün çinicilikte kullanılan ve faaliyet gösteren yataklar; Kütahya 

(Dümbüldek), Bilecik, Balıkesir (Sındırgı) ve Uşak’tır (Çini, 2002: 176). 

Feldispat: Kil ve kaolenlerin anaç kayası olan feldispat, bünyesindeki alkaliler ile 

(Na2O.K2O) kil ve kaolenlere göre erime derecesi daha düşük bir seramik 

hammaddesidir. Seramik ürünleri oluşumunda, feldispat bünyesindeki alkali oranına 

bağlı olarak zinterleşme ve camlaşmayı sağlamaktadırlar (Güner, 1987: 14). 

Bu minerallerin yapılarını birkaç metal oksitten oluşan kompleks bir silikat 

yapısı oluşturur. Yeryüzünde en bol bulunan silikat mineralidir, feldspatın en çok 

rastlanan cinsi ortoklas veya potasyum feldspat olup, formülü K2O.Al2O3.6SiO2 dir. 

Bundan başka sodyum, baryum, kalsiyum, sodyum-potasyum feldspatlar 

bulunmaktadır (Doğan, 1988: 33). 

Kuvars: Kuvars’ın kimyasal yapısı SiO2 veya diğer adı silis, kuvars halinde doğada 

bol miktarda bulunmaktadır. Saf kuvars renksizdir (Doğan, 1988: 31). Ülkemizde en 

çok bulunan seramik hammaddelerinden biridir (Güner, 1987: 16). Çini plakalarda 

büyük bir genleşme kapasitesi sağlar. Kuvars çini çamurunun direncini artırır.  

Kuvars minerali seramik sır ve çamurlarda iskelet bünyeyi oluşturan, 

vazgeçilmezi mümkün olmayan bir hammaddedir. Kuvars, Selçuklular ve Osmanlılar 

zamanında da kullanılmıştır (Kızıl, 2010: 8). Deformasyonu azaltır, plastikliği 

düzenler ve pişme sırasında deformasyon olmadan gaz çıkışını kolaylaştırmaktadır 

(Aker, 2010: 196). Kütahya çiniciliğinde çakmak taşı olarak adlandırılmaktadır. 

Kuvars, Kütahya’ya bağlı Sabuncupınar civarında kısmen bulunmaktadır (Gülaçtı; 

2011: 59). Günümüzde Kütahya yöresinde en yakın kuvars ocağı, Sultan bağı deresi 

civarındadır. Bununla birlikte temizlenmiş, işlenmiş ve çok ince öğütülmüş kuvars 

Bilecik civarında temin edilmektedir. Son yıllarda Nazilli yöresinde yeni bir kuvars 

yatağı bulunmuştur. Özelliği temiz ve beyaz olmasıdır. Kuvars ayrıca 1/3 oranında 

çini sırça reçetesinde de kullanılmaktadır (Bayrak, 20006: 119-120). 

Cam Tozu: Cam tozları yüksek oranda kuvars içeren taş çini yapımında, taş çini 

astarı yapımında ve sırça yapımında kullanılmaktadır (Kızıl, 2010: 10). Alçak 
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sıcaklık derecelerinde doğal eriticilerin camlaştırma etkisi belli olmaz. Bu nedenle, 

nisbeten yüksek sıcaklıklarda camlaşmayı ya da kohezyonu sağlamak için hamura 

ince öğütülmüş cam tozları katılır (Toydemir, 1976: 16). 

Sülyen: Seramik ve çini sırlarında, frit yapımında sülyenden (kurşun) eritici olarak 

yararlanılır. Kurşun, sırın erime ısısını düşürerek, sırın daha kolay erimesini 

sağlamaktadır. Sıra parlaklık, yumuşaklık ve aynı zamanda esneklik 

kazandırmaktadır  (Kızıl, 2010: 10). 

Kalk (Tebeşir-Mermer): Tabiatta çok fazla bulunan bir mineraldir. Kalker kristal 

hali ile kireçtaşı, mermer, kalsit, amorf hali ile ise tebeşir olarak bulunur (Güner, 

1987: 17). Kalk seramik bünyelerde eriticilik görevi üstlenir. Ayrıca mermer olarak 

da adlandırılabilen kalk (tebeşir) Kütahya’nın merkez Köprüören istasyonunun 

doğusunda Boztepe mevkiinde, Demirciören istasyon civarı, Suhur, Kütahya-

Eskişehir anayolunun kuzeybatısında, Altıntaş Çakırsaz İbrikli Tepe Mevkii, 

Tavşanlı Kayaboğazı çevresinde bol miktarda bulunmaktadır (Gülaçtı, 2011: 60). 

Dolomit (Kum-Kireç/Kireçtaşı): Dolomitin bileşimi kalsiyum, magnezyum 

karbonattır. (CaCO3 ve MgCO3) Sert kaya şeklinde veya dolomit kumu halinde 

Kütahya’da bol miktarda bulunur. Sır çatlağını kesmesi, ısıyı düşürmesi, erken 

sinterleşme sağlaması, sır ile çamur arasında uyum sağlaması amacıyla çinicilikte 

kullanılır. Dolomit aynı zamanda magnezyumlu kireç taşı olarak da bilinir (Gülaçtı, 

2011: 60). 

Kireç taşı, kalsiyum karbonatın (CaCO3) en çok bulunan şeklidir. Jeolojik 

devirlerde, deniz hayvanlarının kabuklarının birikmesi ve çöküp birikim yapan kaya 

tabakalarının oluşması ile meydana gelmektedir (Doğan, 1988: 34).  

Kum, özsüz yapısından dolayı kilin plastikliğini azaltan maddeler arasında en 

çok bilineni ve en ucuz olanıdır. Kum, seramik hamurları içine doğrudan doğruya 

girdiği gibi kumlu kil olarak da girer. Kumun kilin pişmesi sırasında meydana gelen 

şekil değiştirme (küçülme) olaylarını kontrol altına alma bakımından önemli bir rolü 

bulunmaktadır (Toydemir, 1976: 15). 
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Çok aktif olan magnezyum elementi doğada serbest halde bulunmaz. 

Bileşikleri halinde bol miktarda bulmak mümkündür. Talk, 4SiO2.3MgO.H2O, 

Amyant, 4SiO2.3MgO.CaO, Dolomit, MgCO3.CaCO3, az rastlanan Magnezit MgCO3 

gibi bileşikler halindedir (Doğan, 1988: 34-35). 

Kütahyalı çiniciler Kundukviran bölgesinden çıkan kumu bir süre 

kullanmışlardır. Bugün ise Saka köyünden çıkan ve magnezyum oranı  %34 olan 

dolomit hammaddesi kullanılmaktadır (Gülaçtı, 2011: 60).  

Ülkemizde Balıkesir, Gaziantep, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Konya, 

Muğla, Zonguldak illerinde dolomit yatakları bulunmaktadır. Dolomit saf haldeyken 

renksiz ama genellikle pembe, kirli beyaz, bazen kahverengi ve beyazdır. Dolomit 

çini çamur reçetesine %10 - %20 oranı arasında girer ve çiniciler dolomit’i tebeşire 

tercih etmektedirler (Bayrak, 2006: 120). 

Soda (Bora-Yemek Sodası ): Sırça yapımında kullanılan soda, “yemek sodası” 

olarak da adlandırılmaktadır. Soda kimyasal olarak, sodyum karbonat (Na2CO3) adı 

ile bilinen ve erime derecesini düşürmek için en sık kullanılan ağ yapı 

düzenleyicisidir. Erime derecesini düşürmekle birlikte camın kimyasal 

dayanıklılığını ve ısıl genleşme katsayısını da artırır. Kütahya çiniciliğinde çamur ve 

sır imalatında kullanılır ve “soda” olarak adlandırılır. Ancak Osmanlılar döneminde 

“Bora” olarak adlandırılmaktadır (Gülaçtı, 2011: 61). 

Astarlama: Astar, kaolen, kil ve kuvars gibi hammaddelerden oluşan bir karışımdır. 

Şekillendirilmiş ve kurutulmuş çinilere beyazlık, düzgün pürüzsüz bir yüzey ve 

emicilik özelliği verebilmek için pişmemiş deri sertliğindeki ürün üzerine ince bir 

tabaka halinde astar sürülmektedir (Akbaş, Uyanık, 2006: 18). 

Deri sertliğindeki ürünün üzerine astar denilen beyaz çamurun uygulanmasına 

astarlama denir. Astar geçmişten günümüze benzer reçeteler kullanılarak 

uygulanmıştır. Astarın içeriğinde, %10–20 oranında kil, %80–90 oranında kuvars 

bulunmaktadır. Boza kıvamdaki astarla; fırça, püskürtme, akıtma veya daldırma 

yöntemleri ile astarlanan çinilere 900–1000°C aralığında bisküvi pişirimi 

yapılmaktadır (Yolal, Atay, 2007: 60).  
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Osmanlı klasik astarı en basit şekliyle:  

% 10-20 kaynamış kil (Mihallıcık)  

% 80-90 beyaz pudra kuvars karışımı ile hazırlanır.  

Astar reçeteleri ile ilgili farklı reçeteler de mevcuttur. 

Kırmızı Astar:   

Kırmızı Kil Beyaz Astar: Feldspat  % 20,  

Kolay işlenen kaolen % 25,  

Beyaz saf kaolen %35,  

Çakmaktaşı  % 20,  

Siyah Astar:  

Kırmızı toprak % 89,  

Demir Oksit  % 6,  

Magnezyum Oksit % 3,  

Kobalt Oksit  % 2,  

Kütahya’da Kullanılan Astar:  

Çakmaktaşı (astarlık)  % 80-90,  

Mihallıçık (kaynatılmış) kil %10-20 (Gülaçtı, 2011:101).  

Kütahya çiniciliğinde astar hazırlama işlemi şöyle gerçekleştirilir. 20 kg Mihallıcık 

kili alınıp su ilave edilerek bir kapta kaynatılır. Kaynattığımız kil süzülür ve 80 kg 

pudra kuvars, 20 kg kil ile su ilave edilerek değirmene atılarak 6-8 saat arasında 

öğütme işlemi yapılır. Öğütme işleminden sonra değirmenden alınan malzeme çok 

ince bir elekten geçirilir (60-80 dyn) ve astar hazır hale getirilir. Eski Osmanlı 
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astarlarıyla günümüz astarları arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Eskiden özsüz 

çini hammaddeleri daha çok kullanılırken (kuvars, dolomit) günümüzde ise özlü çini 

hammaddeleri (bentonit, kil, kaolen) daha çok kullanılmaya başlanmıştır (Bayrak, 

2006: 129-130).  

Astarın kullanılma sebebleri olarak: 

 Mamulün sağlamlığına katkı bulunması,  

 Mamüldeki sır çatlağının giderilmesinde, 

 Mamul üzerindeki ufak tefek hataların giderilmesi (Bayrak, 2006: 130-131), 

 Tabağın üzerinde fırçanın daha kolay hareket etmesini,  

 Sıraltı yöntemi ile dekorlanan çini ürünlerin yüzeylerinin daha beyaz ve 

pürüzsüz bir görünüm kazandırması (Gülaçtı, 2011: 98), 

 Daha az emici olan beyaz astar, renklere parlaklık getirdiği gibi fırça ile 

desen çalışmasını kolaylaştırması (Süslü, 1996: 156) sayılabilir. 

Seramik Ürünlerin Sırlanması: Sır, seramik ürünlerin üstünü kaplayarak, ürüne 

teknik, estetik ve hijyenik özellik veren cam veya cama benzer bir tabaka 

kazandırmaktadır (Tanışan ve Mete, 1986: 152). Başka bir şekilde ise sır, bisküvi 

yüzeyini ince bir tabaka halinde kaplayıp, pişirim sırasında üzerinde eriyen camsı bir 

tabaka olarak tanımlanmıştır (Akbaş, Uyanık, 2006: 19). Sır seramik bünye ile 

beraber pişirildiği gibi (buna ham sır denir) önceden hazırlanan karışımların 

sırçalaştırılarak (fritleştirilerek) ve öğütülerek sulu ve kuru olarak seramik alt 

bünyelerin yüzeylerine tatbik edilmektedir (Tanışan ve Mete, 1986: 152). 

Seramik sırlarında aranan en büyük özellik;  

  Üzerine çekildiği çamuru sıvılardan ve gazlardan koruyup yalıtım sağlamak, 

 Çamurun üzerine etki eden çeşitli mekanik güçlere karşı çamurun karşı koyma 

gücünü arttırmak, 

 Çamur üstünde parlak ve kaygan bir yüzey oluşturarak daha kolay temizlik 

sağlanması, 

 Renkli pişme gösteren çamurların üzerinde örtücü bir tabaka oluşturarak kirli 

pişme rengi gösteren çamurların rengini örtmek, 
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 Seramik yüzeyine renk ve doku özellikleri kazandırarak daha estetik bir görünüm 

kazandırmak, 

 Sıraltına uygulanan dekorasyonu koruyup, dış etkilere karşı yalıtmak (Arcasoy, 

1983: 162) sayılabilir. 

Sırça: Sırçalaştırma işlemi; Ham sırların bileşimlerinde bulunan zehirli (PbO, BaO) 

ve suda çözünen (Na2CO3, KNO3) gibi maddelerin sırçalaştırılmaları gerekir (Doğan, 

1988: 110). Kurşun sıra parlaklık ve akışkanlık kazandırmaktadır. Sadece suda 

çözünen veya zehirli maddelerin ısıtılarak eritilmesiyle ve camlaştırılması bu durumu 

ortadan kaldıramıyacağı için bu maddelerin suda çözünmeyen bileşikler haline 

getirmek veya zararsız hale gelmesini sağlayan başka maddelerle birlikte karıştırılıp 

eritmektir (İşman, 1969: 88). 

Sırçalaştırma ile ayrıca sır bileşiklerinin erime noktaları düşürülerek üretimin 

daha ekonomik olması sağlanır (Doğan, 1988: 110).  

Sırçanın hazırlanması, sır hazırlanırken kurşun oksit, kuvars, soda, cam gerekli 

oranlarda karıştırılarak yüksek ısıda (1300 0C) eritme işlemi yapılması şeklindedir. 

Su dolu havuzlara boşaltılır. Tanelere ayrılan sırça süzülür. Kurutulur, öğütülerek 

kullanıma hazır hale getirilir.  

Sırın esası erimiş kumdur. Daha kolay erimesi için şeffaf sır için kurşun ve mat 

sır için de çinko katılır. Karışım halindeki sır toz haline getirildikten sonra su ile 

sulandırılır. Renkli sır elde etmek için maden oksitler ilave edilerek sır 

renklendirilmektedir (Aslanapa, 1965; 38). Sırın içine giren oksitler; SiO2, B2O3, 

Al2O3, K2O, Na2O, Li2O, CaO, MgO, SrO, BaO, ZnO, PbO, SnO2, ve Zr2O olup 

hepsinde ortak olan sadece SiO2 dir (İşman, 1969: 7). 

Seramik dekorlarında kullanılan boyalar çeşitli şekillerde elde edilirler. Bunlar 

ya saf haldeki renklendirici metal oksitleri ile bunların karışımından ya da endüstride 

hazırlanan yüksek sıcaklıkta ısıl işlemlere tabi tutulmuş metal asıllı pigmentler ile 

kaolen, feldspat, silis gibi doğal maddelerin harmanlanarak karışımından 

oluşmaktadır. 
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Seramik boyaları genel olarak sıraltında, sır üzerinde ve sır içinde boyama 

görevi yapan çeşitli metal oksitlerden elde edilen renklendiricilerdir. Al2O3 hemen 

hemen bütün boyaların en önemli ve temel bileşenidir. Seramik boyalar sır içinde 

çok ince dağılarak renk vermeleri ile renk veren oksitlerden ayrılmaktadırlar (Sevim, 

2003: 224). 

Seramik çamurların renklendirilmesinde, astarlarda ve sırlarda kullanılan renk veren 

oksitlerden en çok kullanılanları: 

Kobalt Oksit (CoO, Co2O3, Co3O4). Mavi, siyah ve pembe tonları  

Demir Oksit (FeO, Fe2O3, Fe3O4). Sarı, kırmızı, kızıl kahve, kahve tonları 

Bakır Oksit (CuO, Cu2O). Yeşilimsi bir griden koyu kahverengiye kadar olan tonlar  

Mangan Dioksit (MnO2). Kahverengi, mor ve siyah renk tonları 

Krom Oksit (Cr2O3). Yeşil, haki yeşil tonları 

Antimon Oksit (Sb2O3, Sb2O5). Parlak sarı renk, kurşunsuz sırlarda beyaz örtücülük 

sağlar (Uzuner, 1998: 21-26).  

Bu boyaların yanı sıra boyaların yapımında kullanılan ve görevleri renkleri 

açmak, koyultmak ve onlara bazı özellikler kazandırmak için kullanılan diğer oksitler 

de vardır. Bunlar; SnO2, CaO, B2O3, ZnO, K2O, Na2O gibi oksitlerdir (Sevim, 2003: 

225). Seramik üzerine çeşitli dekorlama yöntemleri yapılmaktadır. 

Sıraltı boyama tekniğinde; bisküvi (ilk pişirim)  pişirimi yapılmış ürünün 

üzerine çekilen ince astar tabakası üzerine süslemeler yapılarak şeffaf sır ile sırlanır 

ve tekrar pişirimi yapılmaktadır (Cooper, 1978: 27). Sıraltı boyaların kendi başlarına 

kullanımları mümkün olmayıp katkı maddesi ilave edilir. Bu katkı maddeleri %5-10 

plastik ve beyaz pişen kil veya kaolenler boyanın bisküvi üzerinde daha iyi 

tutunmasını sağlamaktadır (Sevim, 2003: 227).  

Sıraltı boyalar doğrudan 900 0C’de bisküvi fırınından çıkan seramik bünyenin 

üzerine dekorlanır (Aker, 2010: 194). Sır üstü boyalar ile yapılan bu dekorasyon 
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şeklinde sırlanarak pişirimi yapılmış, kullanılabilecek haldeki bir mamül üzerine 

estetik değerini artırmak ve parçayı daha kıymetli hale sokmak için sırın üstüne 

yapılan dekorlama şeklidir. Sır üstü boyası olarak, sıraltı boyalarında kullanılan renk 

veren oksitler ve hazırlanmış seramik boyaları kullanılır (İşman, 1969: 83). Bu tür 

boyaların pişirim derecesi 800-850 0C arasında sırın üzerinde erimesi sağlanır. 

Boyaların sıra karışmamasına dikkat edilir. Sırüstü boyalar ile tüm renk tonları 

verilebilir, her teknikte uygulanabilmektedir (Aker, 2010: 195). 

Günümüz Kütahya çinilerine uygulanan sır içeriği oranları,  

 % 46 sülyen, % 33 kuvars, % 10,5 soda, % 10,5 cam ve %46 su içeriklidir (Yolal, 

Atay, 2007: 61). 

Çini Sanatında Fırınlama: Pişirme işlemi şekillendirmesi ve kuruması 

tamamlanmış yarı mamül ürünün, belirli sıcaklıkta kademeli olarak ısıtılması ve 

oluşan seramiğin yine bir program dahilinde soğutulması işlemidir. Pişirme işlemi 

seramik fırınlarında yapılmaktadır (Arcasoy, 1983: 90). Ürünleri pişirmede 

kullanılan fırın tanımı ise, çinileri pişirebilmek amacı ile yapılmış, içi yüksek ısıya 

dayanıklı gereçle düzenlenmiş, tuğladan örülmüş ocak. Eski İznik ve Kütahya 

çinilerinde kullanılan fırınlar iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi, alt katta, ateş 

yakılan ve sırça kalsine edilen ateşhane bölümüdür. İkincisi, ürünün sırlı ve sırsız 

pişiriminin yapıldığı fırın ana gövdesi bulunmaktadır. Ateşhane ısısı 1200-1300 0C, 

ana gövde ısısı 920-960 0C arasındadır. Fırınların biçimlerine ve kullanılış 

amaçlarına göre çok çeşitleri bulunmaktadır. Odun, kömür, gaz ya da elektrikle 

ısıtılanları vardır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle elektrikli fırınlar diğerlerinin 

yerini alarak daha kolay ve zahmetsiz pişirim yapılabilmektedir  (Aker, 2010: 197). 

Fırınlama işlemi genelde iki aşamada uygulanmaktadır.  

A) Büskivi Pişirim ( I. Pişirim )  

B) Sırlı Pişirim ( II. Pişirim ) (Bayrak, 2006: 141). 
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Fırına çiniler belirli bir düzende yerleştirilmektedir. Vazo, sürahi vb. dik 

formlar alttaki raflara, üçayaklar üzerinde, tabak ve çini karolar üst raflara 

yerleştirilir. Eşit yükseklikte ürünler aynı sırada yer alırlar.  

Pişirme 900-950 0C’lerde yapılır. Genellikle ilk iki saat %50 oranında, yaklaşık 

300-400 0C’de ısıtılır, daha sonra ısı %70-80 ve %100 orana çıkartılarak pişirme 

sağlanır. Soğutma 160 0C’lerde iken açılır. Hızlı soğutma patlama ve sırların 

çatlamalarına neden olabilir ya da fırına zarar verebilir (Aker, 2010: 198). Mümkün 

olduğunca yavaş soğutma yapılması gerekmektedir. Sırlı pişirim derecesi 850–950°C 

aralığında pişirilmektedir (Yolal, Atay, 2007: 60). 

2.3. Yapım Şekli ve Formlar 

Her türlü üretimin önemli basamaklarından biri şekillendirmedir. İnsanların 

kullanımına uygun biçim verilerek işlevsel hale getirilmesidir. Çeşitli şekillendirme 

teknikleri uygulanarak yapılan yöntemlerin uygulanması ile çamura şekil 

verilebilmektedir (Bayrak, 2006: 120). 

Kütahya Çiniciliğinde Kullanılan Şekillendirme Yöntemleri 

Yarı Yaş (Plastik) Şekillendirme: Plastik şekillendirme yöntemlerinden elde 

şekillendirmede, plastik kıvamdaki çamura şekil verme işlemi elde yapılmaktadır 

(Göğüş, 1990: 112).  Bu yöntemde çamur plastik kıvamdayken yani nem oranı % 

15–18 arasında iken yapılan şekillendirme işlemine denir. Bu metotla, çamura 

istenen birçok şekil verilebilmektedir. Bundan dolayı çini sektöründe en çok 

kullanılan ve tercih edilen şekillendirme yöntemidir. Bu yöntemde, kullanılan 

çamurun mutlaka havasının alınması gerekir. Çalışılacak olan çamurun havası 

alınarak çalışma yapılması gerekmektedir. Bu işlem elde veya vakum pres yoluyla 

yapılabilmektedir (Tanışan ve Mete, 1986: 79). 

Tornada Şekillendirme: Öncelikle çömlekçi ürünlerinin, yani saksı, güveç, vazo, 

kandil gibi dik ürünlerin ve diğer tüm rotasyon ürünlerin yapılmasında tornalardan 

yararlanılmaktadır. İnsan gücü, motor gücü ile dönen tornalar bulunmaktadır 

(Arcasoy, 1983: 67-68).  
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Çarkta şekillendirmede yuvarlak döner tablalardan faydalanarak dikey bir mil, 

ekseni etrafında döndürülmüş ve milin üst ucuna, tabla denen yuvarlak bir plaka 

yerleştirilmiştir. Çamur bu tablanın üzerine belirli bir hızla vurularak merkezine 

yerleştirilerek dengeye gelmesi sağlanır, mil dolayısıyla tabla ile birlikte çamur 

döndürülerek istenen form oluşturulmaktadır (Göğüş, 1990: 121-122). Çarkçı olarak 

tabir edilen ustalar tarafından el mahareti ve göz kararı ile istenilen form 

verilmektedir (Akbaş, Uyanık, 2006: 18). 

Kalıpla Otomatik Preslerde Şekillendirme Yöntemi: Kalıp ve şablonla 

şekillendirme yöntemidir. Üzerinde girinti ve çıkıntısı fazla olmayan mamuller, kalıp 

üzerinden çıkışına engel bulunmayan dönen parçaların özdeş olarak üretiminde 

kullanılmaktadır (Göğüş, 1990: 143).  

Belirli boyutlardaki çanaklar, kâseler, fincanlar, bardak formları iç sıvama 

yöntemiyle, tabaklar ise dış sıvama yöntemiyle üretilmektedir. Kütahya çiniciliğinde 

son yıllarda görülen otomatik özel hidrolik presler ile tabak, kâse, köşeli tabak gibi 

sofra eşyaları yarı plastik olarak da preslenebilmektedir. Ayrıca kuru yöntem ile de 

şekillendirme yapılmaktadır. Ancak bu yöntemde düz karo çiniler, seramikler 

üretilmektedir (Gülaçtı, 2011: 76). 

Kuru Pres Yoluyla Şekillendirme: Şekillendirilecek olan çamurun kuru kıvamda 

olması gerekmektedir. Bu metot presleme konusunda en yaygın ve en uygulanabilir 

metottur (Arcasoy, 1983: 65). 

Genelde büyük kapasiteye sahip olan ince, yüksek kaliteli, küçük mamüllerin 

üretilmesinde kullanılmaktadır. Hammadde normal pres kalıplarında veya izostatik 

pres kalıplarında basılır. Bu metodla çamur kıvamı tamamen toz haline getirilmiştir. 

Genellikle %5-8 nem oranı içermektedir  (Bilgi, 2009: 27). 

Kuruma küçülmesinin çok az olması, rahatlıkla ele alınması, rötuş kolaylığı, 

imalat hızı, yoğunluk fazlalığı gibi büyük avantajları vardır. Genellikle kaliteli ve 

hassas elektro porselen ve teknik çini ve seramik ürünler, yer karoları bu yöntemle 

şekillendirilmektedir (Tanışan ve Mete, 1986, 80–81). 
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Tap Tap Yöntemi ile Şekillendirme: Bu yöntem, bir kalıp yardımı ile seramik 

malzemenin şekillendirilmesi için kullanılır. Tap tap şekillendirmede sunta tahta 

veya alçıdan yapılmış kalıplar kullanılır (Bilgi, 2009: 27). Kütahya çiniciliğinde 

kullanılan en eski teknik ve yöntemlerden biridir. Bu teknikte uygulamanın yapılma 

şekli, mevcut plastik çamurun içine yaklaşık %10 civarında kuvars katılarak homojen 

bir şekilde yoğurma işlemi yapılmasıdır (Gülaçtı, 2011: 77). 

Osmanlılardan günümüze ulaşan bu teknik, istenilen boyutlarda hazırlanmış 

ahşap zemin üzerine bez koyularak hazırlanan plastik çamur çerçeve içine 

bastırılarak doldurulur. Sonra üzeri sistre gibi aletlerle düzleştirilir. Kurumaya 

başladığında çamur plaka, ters düz edilerek bez alınır. Üstüne bir kâğıt parçası 

konularak ahşap ya da buna benzer bir zemin üzerine konularak, çamurun kontrollü 

bir şekilde kuruması gerçekleştirilir (Kızıl, 2010: 15). 

Sıvama (Şablon): Sıvama yönteminde; plastik kıvamda hazırlanmış bulunan bir 

çamurun belirli bir yüzey üzerine sıvanması sonucu, dairesel şekilde imal edilen 

ürünler için uygulanabilen bir yöntemdir. Tabak, kâse gibi mamullerin üretiminde 

alçı kalıplar kullanılmaktadır. Filterpresten çıkmış ve vakum presten geçirilmiş olan 

çamur, üretmek istediğimiz mamulün şeklinde hazırlanmış olan alçı kalıp üzerine 

yerleştirilmesi ile oluşturulmaktadır (Bayrak, 2006: 121). Şekillendirmede kullanılan 

çeşitli yöntemler arasında, iç ve dış sıvama tekniklerini de gösterebiliriz.   

İç Sıvama Tekniği: Döner şekilde üretilen ürünlerin şekillendirilmesinin başında 

gelen yöntemlerdendir. Bu teknikte döner başlıklı çarka kalıp oturtularak, şablon 

bıçağı yardımı ile iç yüzüne baskı yapılması sonucu kâse, kupa, fincan, çanaklar, 

bardak formları ve fincanlar üretilir. İç sıvamada kullanılan kalıpların ömür süresi 

kalıbın şekline ve alçının cinsine göre değişmektedir (Gülaçtı, 2011: 78). Günümüz 

Kütahya’sında ise bu yöntem otomatik makinelerde fabrikasyon olarak seri üretim 

yapılmaktadır (Kızıl, 2010: 14). 

Dış Sıvama Tekniği: Bu yöntemde plastik kıvama getirilmiş vakumlu çamur, torna 

çarkı üzerindeki kalıba bastırılarak yerleştirilir. Çarkın dönmesi ile şablon kolu, kalıp 

üzerindeki çamur ile temas ettirilerek çamur istenilen şekle getirilir. Böylelikle dış 
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sıvama gerçekleştirilmiş olmaktadır (Kızıl, 2010: 15). Kütahya çiniciliğinde çok 

kullanılan yöntemlerden biridir. Adından da anlaşılacağı gibi plastik çamurun alçı 

kalıbın dış yüzüne sıvanmasıyla uygulanan bir yöntemdir. Genellikle tabak 

üretiminde kullanılmaktadır (Gülaçtı, 2011: 78). 

Döküm Yoluyla Şekillendirme: Elle şekillendirilmesi mümkün olmayan, seri 

üretim gerektiren ürünler sulu çamur yöntemi ile alçı kalıpların içine dökülerek 

uygulanan bir yöntemdir (Kızıl, 2010: 16). Diğer şekillendirme yöntemleri ile 

üretilmesi zor olan her türlü parça dökümle şekillendirilebilir (Arcasoy, 1983: 74). 

Bu yöntemde genellikle simetrik olmayan, içi boş formlar ve mamüller 

şekillendirilmektedir. Seramik çamurunun kıvamı sıvı haldedir. Yaş hazırlanan bu 

çamura “döküm çamuru” adı verilen akışkan bir çamurdur (Bilgi, 2009: 28). 

Parçaları karışık şekillerden oluşan sağlık gereçleri, tornada şekillendirilmesi 

mümkün olmayan, yuvarlak görünümlü olmayan parçalar, pres kalıpları ile yapılması 

zor ve pahalı parçalar alçı kalıp üzerine sıvamakla şekillendirme yapılamayan 

simetrik olmayan tabaklar, ateş tuğlaları, çaydanlık, kase gibi sofra takım parçaları, 

biblo, vazo ve diğer süs eşyaları, sağlık gereçleri parçalarının şekillendirilmesinde 

kullanılmaktadır (Arcasoy, 1983: 74). 

Türk çini ve seramik sanatının tarihsel seyri içerisinde üretilen objelere 

bakıldığında;  

15. yüzyıl sonu ve 16. ve 17. yüzyıl seramiklerinde form bakımından en fazla 

çeşit bu dönemde görülür. Bunlar, kulplu ve kulpsuz ibrikler, kupalar, kenarlı ve 

kenarsız tabaklar, kâseler, ince zarif boyunlu veya kısa vazolar, kapaklı şekerlikler, 

ibrikler, sürahiler, cami kandilleri, şamdan ve maşrapalardır (Manaz, 2004: 40). 

Günümüze dek elimize geçen veya müze koleksiyonlarında bulunan Kütahya 

üretimi objeler; Askı (top ya da yumurta formunda), bardak, buhurdan, çaydanlık ve 

demlik, çini (kâşi), dondurmalık, fincan, gülabdan, heykel, hokka, huni, ibrik, iplik 

sarmak için obje, kandil, kâse, kavanoz, kumbara, kapaklı kutu, küllük, leğen-ibrik 

takımı, limon sıkacağı, masa, maşrapa, matara, meyvelik, mezelik, saksılık, soba, 
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sürahi, şekerlik, şerbet süzgeci, şişe, tabak, tabela, tas, tavan göbeği, tepsi, tükürük 

hokkası, vazo, yazı takımı, zarf örnekleri görülmektedir (Kürkman; 2005: 129 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 14: Matara, g.16.6 cm., y.20.8 cm., Kütahya, 18. yüzyıl ikinci yarısı. 

Kırık parçaları birleştirilmiş bu seramik form bitkisel motiflerle bütün yüzeyi 

kaplayacak şekilde süslemesi yapılmıştır (Bilgi, 2005: 152-153). 

18. yüzyıl Kütahya’sı form yönünden çeşitlilik arzetmesi dikkat çekicidir. 

Yaygın olarak küçük ebatlarda, yaklaşık 15 cm çapındaki tabaklar (bu tabaklar aynı 

zamanda dönemin Kütahya giysileri hakkında fikir edinebileceğimiz, geneli 

geleneksel giyimli kadın figürleriyle süslenmiş, günlük hayattan kesitler 

görebildiğimiz önemli bir belge niteliğindedir (Arlı ve Altun, 2008: 50). 

18. yüzyılın ilk yarısında Kütahya seramiklerinin formları oldukça zariftir. 

Kase, zarf ve fincanlarda yukarıya doğru hafif genişleyen şekiller kullanılmıştır. 

Mataraların çoğunda gövde ortasında halka şeklinde delik bulunmaktadır. İbriklerin 

kulpları, küçük kıvrık ağızlı, kubbeli kapaklıdır. Anadolu’da daha önce görülmeyen 

bir incelikte formlar üretilmiştir (Manaz, 2004: 40). Yine bu yüzyıl formuna ait 

örnekler arasında; küçük tabaklar, fincanlar, mataralar, gülabdanlar, yüzey karoları 

ve askı toplarıdır. Sadece renk ve desen bakımından değil, form yönünden de 

etkileyici olan Kütahya çini ve seramik üslubu Türk seramik sanatının yarattığı 

orijinal bir üslup olarak bilinmektedir (Erman, 2012: 27). 
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Süslemesinde çoğunlukla küçük bitkisel çiçekler, bitki motifleri, yapraklar, 

sarmaşıklar, damlalar ve madalyonlar, hayvan figürleri, geleneksel kıyafetli kadın 

figürleri görülmektedir (Topal, 2013: 11). 

19. yüzyıldaki form çeşitliliğinde, derin ve derin olmayan, ayaklı ayaksız farklı 

boyutlarda yemek tabakları, kaseler, kulplu ve kulpsuz fincanlar, sürahiler, vazolar, 

kulplu maşrapalar, su bardakları, leğenler, ibrikler, kapaklı kavanozlara 

rastlanmaktadır (Manaz, 2004: 41). Sayısal açıdan yoğunluk gösteren bu formların 

dışında, farklı işlevlere sahip günlük kullanım seramikleride bulunmaktadır. 

Buhurdanlık, makara, ağızlık, pipo, yumurtalık/kürdanlık/kibritlik, tuzluk, baharatlık, 

lokumluk, çerezlik/iftariyelik, tepsi, demlik, limonluk, tükürük hokkası, abajur, 

mumluk, şamdan, kumbara, ayna, askı süsü, duvar süsü/kaşıklık, masa saati, masa 

lambası, sigaralık ve kül tablası gibi formlar bu grub örnekler içerisinde 

sayılabilmektedir.  

Biblolar 20. yüzyıl Kütahyalı ustaların keyifle ürettikleri ve üretmeye devam 

ettikleri eserler içerisinde yer alır. Seramiklerin yanı sıra çiniler üzerinde ulama 

bordür ya da tekli plakalardan oluşan çiniler, çeşitli kullanım alanlarına sahip 

örneklerdir. Osmanlı çini sanatında çoğunlukta kullanılan ulama çiniler, her dönem 

içinde üretilmiş, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılda beğenilerek kullanılmıştır. 

Geometrik formlardan kare, altıgen, sekizgen, dikdörtgen, oval formlu çini plaka 

veya panolar, form çeşitliliği ve desen zenginliği de sunmaktadır. Kalınlıkları 1 cm 

ile 1.7 cm arasında değişen çiniler, duvar süslemesi haricinde tavan göbeği ya da 

sehpa kaplaması olarak da kullanılmıştır (Gök, 2015: 16-17). 

 



67 
 

 

Fotoğraf 15: Altıgen çini plaka, y.19 cm, Kütahya, 18. yüzyıl başı. Geldiği yer 

ve tarihi: Londra, 1986, yüzey üzerinde kılcal çatlaklıklar görülmektedir (Bilgi, 

2005: 146). 

19. ve 20. yüzyıl seramiklerinde form olarak önceki yüzyılların formlarına 

ilave olarak kahve tepsileri, kulplu-kapaklı kavanozlar, irili ufaklı küpler, kayık 

tabaklar, kahvaltı tabakları, ayaklı meyva tabakları, şekerlikler, çaydanlıklar, içki ve 

su şişeleri, gaz lambaları vb. rastlanmaktadır. Bu formların belirli bir örneğe göre 

veya serbest olarak süslemeleri yapılmıştır (Manas, 2004: 30).  

Günümüzde kullanılan form örnekleri arasında, tabaklar, dik formlar, kâseler, 

plaka ürünler, biblolar ve diğer süs amaçlı formlar, çeşitli boyutlarda tabak formları 

olarak halk arasında düz, lenger, rölyefli, çukur, altıgen, sekizgen, kare, saat tabakları 

gibi örneklerin yanısıra her boyutta kâseler de yapılmaktadır (Kızıl, 2010: 26). 

Süsleme Şekli ve Motifler 

Klasik Kütahya Çini Desenleri ve Özellikleri: Seramiğin ilk bulunduğu yıllardan 

itibaren ihtiyaca göre farklı tipte formlar üretilmiştir.  Üretilmiş olan bu formların 

yüzeylerine yapılmış dekorlama ile duygu, inanç, sevinç gibi duyguları dönemi 

yansıtan yaşayış biçimlerini ve kültürel kimliklerini bu dekorlara aktarmışlardır. 

Günümüzde ise seramik ürünlerine yapılan dekorlamaya yönelik uygulamalarda, 

seramik formlara estetik değerler kazandırmak, biçim-dekor ilişkisine renk öğesinin 

yüklenmesiyle değişik anlatımlar ve özellikle de seramik endüstrisinde ekonomik 

etkenler nedeniyle ticari değerin arttırılması amacıyla yapılmaktadır (Sevim, 2003: 

1). 
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Her uygarlık döneminde görülen yaratma çabası, ürünü süsleyici tasarımların 

yıllar içinde değişikliklere uğramış olmasına karşın “asıl motif” aynı kalmıştır. 

İnsanın deneyimleri ile ifade edilebilen, tasarımların gelişmesini sağlayan en önemli 

etken, kişinin bakış açısıdır. Bu bakış açısı tasarımların oluşmasında önemli bir 

neden olmuştur. Yüzyıllar buyunca süsleme, değişen ortamlarda değişik tanımlarla 

açıklanmışsada, özünde yine anlamını korumaktadır (Arslan, 1987: 1). 

Türk motifleri geçmişte olduğu gibi günümüzde de süsleme sanatlarının her 

alanında olduğu gibi ortak dil olarak kullanılmıştır. Bu nedenle geleneksel 

motiflerimiz, özelliklerini korumak koşuluyla yeni tasarımlara da örnek olmaktadır  

(Aker, 2010: 176). 

Motif ve desenler konusu; bitkiler, hayvanlar, eşyalar, mitoloji gibi kişinin 

hayal dünyasının da etkisi ile stilize edilerek de eserler ortaya konmuştur. Motifleri 

çini sanatının notaları olarak da tabir edebiliriz. Motifler belirlenen ölçüler içerisinde, 

belirli bir düzende, estetik kaygıyı da göz önüne alarak şekillendirilmektedir. 

Tasarlanan, oluşturulan motiflerin kompozisyon haline getirilerek çizilmesine desen 

hazırlama denilmektedir. Böylece motif desen ilişkisi ortaya çıkmaktadır (Kızıl, 

2010: 28). 

Motifler, desendeki yerlerine ve görevlerine göre de iki grupta toplanabilir; 

1-Desenin ortası veya görünür noktalarında kullanılan, büyükçe ve detaylı ana 

motifler, 

2-Boşluklara doluluk kazandıran, deseni zenginleştiren, sapların kesişme noktalarını 

örten, daha küçük ve sade görünümlü, yardımcı motifler. Bu guruplama 

kompozisyon tasarımına göre değişebilmektedir. Bir desende ana motif olan, 

diğerinde yardımcı motif olabilmektedir (Birol ve Derman, 2007: 14).  

Klasik Kütahya çini desenlerinde, madalyon motifleri,  yer, su, gök ve ateş 

tanrılarını tasvir eden dörtlü ve dünyanın doğudan, batıya dönüşünü gösteren rozet 

örnekleri bulunmaktadır (Akbaş, Uyanık, 2006: 41). Tabaklar, süs eşyaları, küçük 

boy seramiklerde Kütahyalı çiniciler serbest ve hafif fırça süslemeleriyle geleneksel, 
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mahalli bir sanat anlayışı oluşturmuşlardır. Bu çinilerin motifleri içerisinde küçük 

çiçekler, bitki motifleri, stilize edilmiş yapraklar, sarmaşıklar, kuşlar, balıklar, milli 

kıyafetli insanlar tasarımlarda sıkça kullanılmıştır. Çiçekli çinilerde desenleme çoğu 

zaman karışık ve bütün zemini boşluk bırakmadan dolduran bir çiçek tarlası 

görünümündeki kompozisyonlardan oluşmaktadır (Akbaş, Uyanık, 2006: 41-42).  

Osmanlı döneminde 16. yüzyıl dönemi her alanda olduğu gibi süsleme 

sanatında da parlak ve olgun dönemi olmuştur (Keskiner, 2000: 1). Özellikle Şah 

Kulu ve Kara Memi gibi ustaların kontrolünde çini ustaları için hazırlanan desenler 

mimari eserlerde gönül açıcı bahçelere benzetilmiştir. Rumi, hatayi, bulut motifleri 

yanında, natüralist bir anlatımla işlenmiş bitkisel motiflerden lale, karanfil, gül, 

zambak, sümbül, çiçek açmış bahar dalları, detaylı şekilde işlenmiş iri yapraklar, 

ağaçlardan selvi, meyve ağaçları, üzüm ve asmalar gibi motifler mükemmel bir 

çeşitlilikte ve olağanüstü bir hayal gücü ile tasarımlar oluşturulmuştur. Bunların 

yanında az sayıda hayvan figürü, çeşitli yelkenli, kadırga, kalyonların tasvir edildiği 

çinilerde dengeli, ahenkli ve çok zengin bir süsleme görülmektedir. Çini ustalarının 

yaptığı çini desenleri saray nakışhanesinde çalışan nakkaşlar tarafından 

hazırlanmıştır. Osmanlı saray üslubu çerçevesinde, çeşitli sanat eserleriyle birlikte 

çini sanatında bir üslup bütünlüğü sağlanmıştır (Özkeçeci, 2007: 212-213). 

16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İznik ve Kütahya’da gelişen, Osmanlı 

seramiklerinin en parlak çağını oluşturan naturalist süslemeli seramikler 

oluşturmaktadır (Çoruhlu, 2000: 120).  

Osmanlı çinilerinde görülen karanfil, lale, papatya, sümbül, gül, menekşe, 

zambak, narçiçeği, erik çiçeği, asma ve selviler, hançer biçiminde iri yeşil yapraklar 

bu dekorlamaya karakteristik bir ifade vermektedir. Kaplan çizgisi ve pars 

beneklerinin birleşmesinden meydana gelen çintemani, bulut, balık pulu desenli 

motifler, içleri çiçeklerle doldurulmuş madalyonlar, yelkenliler, örgü şeritleri ve 

meandır gibi şekiller en sık görülen örnekler arasındadır. Nesih yazı özellikle cami 

kandillerinde geniş yer almaktadır. Bundan başka dekorlar arasında yelkenli gemiler 

ve çiçekler arasına yerleştirilmiş semboller de görülmektedir (Aslanapa, 1965; 33). 
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16. yüzyılda bol miktarda kullanılmış olan şişe denilen çini sürahiler, kulplu ve 

geniş ağızlı sürahilerin bazıları koyu zemin üzerine açık renklerle yapılmıştır. 

Bugünkü bira kadehlerinin şekline tamamen uygun kulplu büyük çini kupalar da 

yapılmıştır. Üzüm salkımları ve asma yaprakları ile dekorlanmış tabaklar diğer bir 

grubu teşkil etmektedir. Bunların tasarımında çok cazip ve modern anlayışla yapılmış 

tasarımlarda bulunmaktadır. Bazı örneklerde çiçekler arasına tavuskuşu ve diğer kuş 

figürlerinin karıştırıldığı, hayvan şekillerinin bitkisel şekilde üsluplandığı da 

olmuştur. Kuyrukları kıvrık dal biçiminde gösterilen balık figürlü motifler ile 

dekorlanmış tabaklar da bulunmaktadır (Aslanapa, 1965: 34). Sipariş üzerine yapılan 

Hıristiyanlık konularını anlatan veya altlarında Ermenice kitabeler bulunan figürlü 

tabaklarda yapılmıştır (Aslanapa, 1965; 33). 

17. yüzyılın sonlarında Osmanlı süsleme sanatında Batı’nın da etkisi 

görülmeye başlamıştır (Keskiner, 2000: 2). 18. yüzyıl Kütahya’sında sarı ve mor 

renk de eklenerek renk yelpazesi iyice zenginleşmiştir. Seramik açısından 

Kütahya’nın en başarılı dönemi kabul edilen 18. yüzyılda çok zarif ve kaliteli 

örnekler üretilmiştir. Seramiklerde beyaz ya da krem rengi hamurlu, beyaz astarlı, 

çoğunlukla şeffaf renksiz sırlar kullanılmıştır (Arlı ve Altun, 2008: 50).  

 

Fotoğraf 16: Çini Karo, 25.4x25.4 cm, Kütahya, 1660-1663 eserin sergilendiği 

yer Londra’dır. Karo üzerinde bir nişin altında kıvrımlı dallar birbirine sarılmış 

vaziyette arabesk türde motifler ve köşebentler ile tasarlama yapılmıştır (Gökçe, 

2011: 89). 
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18. yüzyılda Kütahya çini kompozisyonlarında; yazı motiflerine, kıvrık dallara, 

hatayi ve rumi motiflerine, dilimli madalyonlara, çiçek motiflerine, insan ve hayvan 

figürlerine, geometrik desenler çalışılmıştır  (Yolal, Atay, 2007: 29). 18. yüzyılda 

küçük bitkisel naif çiçekler ve noktalamalarla yapılan renklendirmeler 19. ve 20. 

yüzyılın ilk yarısında yapılan kompozisyonlarda görülmektedir. Ancak bu örneklerde 

iri çizilen pençler, büyük yapraklar dönemin sanatsal anlayışını yansıtmaktadır 

(Kum, 2000: 25). 

17-18 yüzyılda Kâbe ve Medine tasvirli Kütahya çini ve seramik grubu 

çalışılmıştır. Bu çiniler üzerinde Kâbe kahverengi, yeşil veya siyah renkli olarak 

anahtar deliği şeklinde bir çerçevenin içine yerleştirilmiştir. Kiliselerde kullanılmak 

üzere, Ermeni ustalar tarafından yapılan, Hıristiyanlığı konu alan İncil ve Tevrattan 

alınan sahneler, melek, haç, aziz figürleri, Ermenice yazılarla süslemeler yapılmıştır. 

Özellikle kandil, buhurdanlık, tütsü kapları, paskalya yumurtası şeklinde olanlar 

ilginç örnek guruplarıdır. Parçaların üzerindeki yazılardan anlaşıldığına göre 

çoğunun 18. yüzyıl başlarında sipariş üzerine imal edilerek kiliselere yapıldığı 

görülmektedir (Çini, 2002: 23).  

 

Fotoğraf 17: Kapaklı Kavanoz, y.14 cm. ç.7. 6 cm. Kütahya, 1725-1750 eserin 

sergilenme yeri Londra’dır. Çok renkli ve nakışlı çiçek bantları görülmektedir. 

Kavanozun orta kısmında karanfil motifine benzer bir motif görülmektedir (Gökçe, 

2011: 117). 



72 
 

18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren desenlerde bozulmalar olmuş, çizimlerin 

zayıfladığı, boyaların aktığı, hamur ile sır kalitesinin bozulduğu görülmektedir 

(Topal, 2013: 11). Buna karşın, 19. yüzyılın ortalarından itibaren Kütahya’daki çini 

üretimi yeniden canlanmıştır (Bilgi, 2005: 15). Şeffaf sıraltına mavi, firuze, kobalt 

mavisi ya da patlıcan moru renklerden genellikle biriyle boyama yapılırken, dönem 

ilerledikçe renk skalası genişleyerek çok renkli boyama daha popüler olmuştur (Gök, 

2015: 17). 

19. yüzyıla kadar uzanan seramik sanatında Kütahya ön plana çıkarak tek 

merkez olarak kalmıştır (Çoruhlu, 2000: 120). Kütahya çiniciliği asrın yarısına 

(21.yy.a) doğru modern anlayışlı bir döneme girmiştir (Gülaçtı, 2012: 123).  

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Kütahya çini sanatında yeniden 

canlanma görülmüş ve eski İznik desenlerinin örnek alındığı yeni bir dönem 

başlamıştır (Topal, 2013: 11). 19. ve 20. yüzyılda yapılan üretimde bütün 

etkilenmelerin sonucunda Kütahya’ya özgü diyebileceğimiz bir üslupta üretim 

yapılmıştır. Bu gruptaki kompozisyonlarda değişik etkiler aranmaktadır. Çoğu 

örneklerde görüldüğü gibi Kütahyalı ustalar yaptıkları kompozisyonlara kendi 

yorumlarını katarak dönemin estetik anlayışını seramiklere aktarmışlardır (Kum, 

2000: 26). 

19. yüzyılın son çeyreğindeki dekorlarda serbest bir şekilde süslemeye devam 

edilirken, diğer yandan İznik ürünlerinden esinlenilerek rumi, palmet, hatayi veya 

kökten çıkan karanfil, lale, gül, bahar dalları ve yapraklarından oluşan, tüm yüzeyi 

kaplayarak saran süslemeler görülmektedir.  Milet grubu diye adlandırılan 

seramiklerle başlayan Kütahya seramik ve çini sanatında kullanılan bitkisel desenler; 

stilize yapraklar, yaprak ve çiçeklerin birlikte oluşturdukları serbest kompozisyonlar, 

palmetler, kâselerin merkezinde kullanılan iri bir çiçek yaprak rozet olarak dikkat 

çekmektedir. Kütahya çini tabaklarında yukarıda belirtilen desenler dışında natüralist 

gonca, narçiçeği, kıvrık iri ve dişli yapraklar, selviler, şakayıklar, sümbül, menekşe, 

bahar dalı ve üzüm salkımları da yoğun bir şekilde çalışılmıştır (Gülaçtı, 2011: 123).  
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Günümüz Kütahya çiniciliğinde ise; 

Klasik Kütahya çiniciliği kendine özgü formlar, renkler ve desenler 

oluşturmuşlardır. Desenlerde özellikle mahalli ve bölge halkının kullandığı giysi, 

örtü, halı ve kilim gibi günlük kullanım eyalarındaki nakış ve oyalar ilham kaynağı 

olmuştur.  

Erken dönem Osmanlı çiniciliğinde “renkli-sır”, “minai” ve “lüster” gibi çeşitli 

tekniklerin uygulandığı görülmektedir. Osmanlı sanatının ve bu paralelde 

çiniciliğinin en parlak dönemi olan 16. yüzyıl ortalarında diğer bütün teknikler terk 

edilerek sadece sıraltı tekniği kullanılmıştır (Ersoy, 2013: 1028). 

Günümüzde halk arasında “milenyum” olarak tanınan bir çeşit süsleme şekli 

yapılmaktadır. Bu yöntemde, yuvarlak formlar üzerine uygulanmaktadır. Bu tarzın 

uygulandığı formlar, tabaklar, vazolar, yumurta toplar, kâselerdir. Ürünlerin üzerine 

geniş fırçalarla canlı renklerde ve açıktan koyuya tonlama verilerek şerit çizgiler 

çekilir. Bazı alanlar boş bırakılır. Boş kalan beyaz alanlara bitkisel samur dekoru ve 

renkli boyamalar yapılır. Şerit çekilmiş yüzeylerin üstüne de kabartmalı renk dekoru 

yapılmaktadır (Kızıl, 2010: 34). 

 

Fotoğraf 18: Çini Tabak, Kütahya, “milenyum” tarzı bu çalışma açıktan 

koyuya tonlamalı şeritlerin çekilmesi bazı alanlar ise boş bırakılarak beyaz alanlara 

renkli boyama yapılmaktadır. Şerit çekilmiş yüzey üzerine ise kabartmalı renk 

dekoru yapılmaktadır (Kızıl, 2010: 34). 
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Ebru tarzı dekorlama yöntemi, Cumhuriyet döneminde uygulanmaya başlanmış 

bir tekniktir (Kızıl, 2010: 34). 

Kabartma dekorlu çiniler Osmanlılar döneminde başlamıştır. Dekorlanan 

motiflerin bulunduğu bölgelere, kuvars, sır, maya içerikli kabartma beyazı ile 

boyanır. Beyaz boyanan bazı motiflerin üzerine de, mavi, kırmızı, yeşil, turkuaz, mor 

gibi gereken renkle de renklendirilmektedir  (Kızıl, 2010: 35).  

Motifsel süslemelerde balıksırtı desenler uygulanırken, günümüzde balık 

figürlü desenler, laleye benzetilen balıklar çini desenleri olarak yapılmaktadır. Klasik 

lale üslupları değişerek günümüzde daha tombul ve uçları daha sivri şekilde 

işlenmektedir. Lalelerin uçları tek çizgiyle uzatılarak, kıvrak ve estetik bir etki 

verilmektedir  (Kızıl, 2010: 28). 

  



75 
 
Kütahya Çinilerinde Kullanılan Motifler 

Bitkisel Motifler: Türk sanatında bitkisel motifler Orta Asya'dan itibaren sıkça 

kullanılmıştır (Demir, 2010: 16). Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan atalarımız 

yaptıkları bezeme çalışmalarında bitkisel konuları sürekli işlemişlerdir. Bu konu ile 

ilgili bezeme çalışmaları Osmanlı imparatorluğu döneminde doruk noktasına 

ulaşmıştır (Kılıçkan, 2004: 24). 

Kütahya çinilerindeki bitkisel motifler İznik çinilerinde olduğu gibi zarif ve 

ustalıkla yapılmış kompozisyonlar pek görülmemektedir. Bunun nedeni İznik 

çinilerinin “saray çinisi” olarak üretilirken; Kütahya çinilerinin “halk çinisi” adı 

altında üretilmesi olduğu düşünülmektedir. Bu dönem çinilerinin kompozisyonları, 

halkın zevkine ve alım gücüne hitap ettiği ve seri üretim yapıldığı için daha hızlı ve 

özensiz çalışılmıştır. 

Başlıca bitki motifleri arasında, testere dişli yapraklar, basit yapraklar, çiçek 

motifleri, selviler, pençler, gül, lale, karanfil, çiçeklerin oluşturduğu rozetler yer 

almaktadır. Bu motiflerin oluşturduğu kompozisyonlar ise çoğunlukla belli bir düzen 

dâhilinde değilde serbest düzenlemelerle meydana getirilmiştir. Ürünler daha çok 

tabaklardan, fincanlardan, kâselerden, vazolardan, ibriklerden, sürahilerden, askı 

süslerinden ve mataralardan vb. oluşmaktadır (Yolal, Atay, 2007: 38). 

Stilize Motifler: Yarı stilize motifler tabiattaki kökenine yakın bir tarzda 

üsluplaştırılmıştır. Motife bakıldığı zaman hangi çiçekten esinlenilerek yapıldığı 

kolayca anlaşılmaktadır (Özsoy, 2013: 86).  

Hatayi grubu adı altında toplanan bu motifler yaprak, penç, hatayi, yarı 

üsluplaştırılmış çiçekler olmak üzere kendi içinde gruplara ayrılmaktadır. Özellikle 

18. ve 19. yüzyıllarda çok rastlanan ve Avrupa tesiriyle resmedilen şükufe denilen bu 

çiçekler, üsluplaştırılmadığı için klasik tarzın dışında kalarak, teknik bakımdan resim 

sanatının ürünleri sayılabilir (Birol ve Derman, 2007: 13). 

Süslemeler eserde bütün yüzeyi kaplayabildiği gibi yardımcı motif olarak da 

kullanılmıştır. Bitkisel bezemelerde motifler stilizedir ve özellikle 18. yüzyıl 
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örneklerinde bu stilizasyon oldukça belirgindir. Palmet, rumi ve hatayilerin yanı sıra 

yapraklarda farklı anlatımlarla verilmiş ayrıca taramalar ile kompozisyonlar 

haraketlendirilmiştir (Gök, 2015: 18). 

Hatayi: Çin ve Orta Asya etkisinde, çoğu kez kökenleri belli olmayacak şekilde 

stilize edilerek oluşturulmuş çiçek motifleridir (Savaş, 2013: 54). Hatayi, muhtelif 

çiçeklerin dikine kesitinin, anatomik çizgilerinin üsluplaştırılmasıyla ortaya çıkan 

şeklidir. Hatayi motifi en yaygın Osmanlılar devrinde kullanılmıştır (Birol ve 

Derman, 2007: 65). 

Hatayi motifi çoğu kez simetrik bir tarzda çizilir. Dönemlere göre farklı çizim 

özellikleri vardır. Anadolu Selçukluları’nda oldukça sade olan bu motif 15. ve 16. 

yüzyıllarda çok süslü ve zengin bir görünümde çizilmiştir (Keskiner, 2000: 4). 

Penç Motifi: Süsleme sanatları içinde temel oluşturan motiflerden biridir. Hemen 

hemen her desen örneğinde karşımıza çıkmaktadır. Farklı bitkilerden esinlenerek 

oluşturulmuş penç motifleri genellikle çiçeklerin tepeden görüntüsünün stilize 

edilmiş halidir (Tavaslı, 2014: 1). 

Hatayi grubundan olan motif, bitki kaynaklıdır, herhangi bir çiçeğin kuşbakışı 

görüntüsünün stilize edilerek çizilmiş halidir. Model stilize edilirken yaprakların 

sayısına göre Farsça isimler almıştır (Kırveli, 2015: 62). 

Goncagül Motifi: Çiçek anlamını ifade eder. Gonca çiçek demek olan bu motifler, 

tam açmamış bir çiçeğin boyuna kesitinin tezhip üslubuna çekilmiş görüntüsüdür. 

Goncagül motifi, hatayi motifinin ilk adımları gibidir (Birol ve Derman, 2007: 101). 

Motifte taç ve çiçek yapraklar bellidir. Tohum kesesi ve tohumlar ya hiç görünmez 

veya kısmen görülür (Özkeçeci, 2007: 72). 

Gonca: Gonca, hatayi çiçeğinin açmamış haline verilen isimdir. Genellikle gonca, 

gül diye adlandırılmaktadır. Gül kelimesinin Farsça karşılığı çiçek olduğu için çiçek 

goncası anlamınada gelmektedir. Gonca, kompozisyonlarda yardımcı motif olarak 

kullanılır. Daha çok hatayi ve penç motiflerine yardımcı elemandır. Genellikle 
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pençlerin bitiş noktalarına koyulur ve kompozisyonun düzeni bakımından oldukça 

estetik görünüm sağlamaktadır (Bayrak, 2006: 186). 

Yapraklar: Bitkisel kaynaklı motiflerin en başında gelen yapraklar, doğanın en 

temel süsleme elamanlarındandır ve hatayi motifinin de ana unsurlarından biri 

olmaktadır.  Selçuklu sanatında geometrik üslubun daha hâkim olması sebebi ile 

gelişememiş, Osmanlı döneminde önem kazanmıştır (Özsoy, 2013: 33). 16. yüzyıl’da 

en güzel şeklini almıştır. En iyi örnekler 15. ve 16. yüzyıl mimari eserlerde 

rastlanmaktadır (Savaş, 2013: 70). 18. yüzyılda şukufe tarzında yapraklar doğal 

görünümlü olarak karşımıza çıkmaktadır (Özsoy, 2013: 33). 

Yaprak motifinden başka, yaprağın bir uzantısı şeklinde olan ve sap çıkması 

diye isimlendirilen motifler bulunmaktadır. Bunlar, iç içe veya yan yana 

yerleştirilmiş budakları sembolleştirilen küçük boy yaprak veya yaprağa bağlı 

goncagül veya bir yarım penç’ten meydana gelmektedir (Birol ve Derman, 2007: 19). 

Rumi: Rumi motifi, rumiler yaklaşık 9. yüzyıldan günümüze kadar süsleme 

sanatlarında çok geniş bir alanda kullanılarak günümüze gelmiştir  (Özkeçeci, 2007: 

83). 

Ruminin kökeni Orta Asya’dan gelen ve Anadolu Selçukluları tarafından 

geliştirilen bu motif türü genellikle hayvanların kuş, beden ve kanatlarından stilize 

edilerek üsluplaştırılmıştır. 15. yüzyılda kısa ve düz hatlar üzerinde görülen rumi 

motifleri genellikle kavisli ve helezoni çizgiler üzerinde yerleştirilmiştir  (Keskiner, 

2000: 3).  

Süslemede önemli bir yeri olan rumi motifi her devirde ve her üslupta, 

başlangıçtan günümüze kadar taşta, çinide, ahşapta, madende, kumaşta, tezhipte vb. 

birçok yerde kullanılmıştır (Birol ve Derman, 2007: 181). 

Yarı Stilize Motifler 

Bulut Motifi: Bulutlar devamlı haraket halinde ve farklı görüntüde olmaları 

sebebiyle sanatçılara ilham kaynağı olmuş ve sık kullanılan motifler arasındadır 

(Savaş, 2013: 101). Türk süsleme sanatında 15. ve 16. yüzyıllarda görülmeye 
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başlanmıştır. Türkler bu motifi de diğer motiflerde olduğu gibi tabiattan etkilenerek 

yorumlamışlardır. Bulut motifi çiziliş şekline ve kompozisyonda kullanıldığı yere 

göre farklı isimler almıştır (Akbaş, Uyanık, 2006: 28).  

Orta Asya’da Çinliler’den Türkler’e geçiş dönemi ile daha sonraki devirlerde 

kullanılış şeklinde farklılıklar bulunmaktadır. Hayal ürünü olarak ejderhanın ağzında 

gazap ve öfke ifadesi olan bulut, Türk sanatçısının elinde, tabiattaki bulut halini 

almış ve gerçekçi bir anlayış içinde kullanılmıştır. Türkler’de bulut’un çıkış noktası 

tabiattır  (Birol ve Derman, 2007: 153). 

Natüralist Çiçekler: 15. yüzyılın sonlarından itibaren görülmeye başlamış, yarı 

üsluplaştırılmış çiçek motifleridir (Akbaş, Uyanık, 2006: 25). 16. yüzyıldan itibaren 

natüralist üslupta çalışılan çiçek motiflerinin öncüsü Kara Memi’dir. Kalıplaşmış 

kompozisyonların dışına çıkarak farklı bir ekol getirmiştir. Klasik motiflerin yanında 

doğayı gözlemleyerek uzun yıllar süren sanat birikimiyle natüralist akımın öncüsü 

olmuştur. Bunların devamında 18. yüzyılda Ali Üsküdari doğal halleriyle yansıttığı 

çiçekleriyle kendi ekolünü oluşturmuştur (Özsoy, 2013: 137). 

17. yüzyıldan itibaren natüralist motiflerin kullanılması daha da artmış ve 

süslemede kullanılan çiçek çeşitleri miktarı çoğalmıştır (Akbaş, Uyanık, 2006: 25). 

Bu süsleme motifinde şukufeler’de görülmektedir. Tamamen natürmort anlayışı 

tarzında çizilip, boyanırlar. Tek çizildiği gibi buketler halinde ve vazolar içinde de 

bolca uygulandığı görülmektedir. Bu üslupta tabiatta bulunan hemen hemen her tür 

çiçek kullanılmıştır (Keskiner, 2000: 4). 

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl örneklerinde doğadaki çiçekler süslemeye dâhil 

edilmiş olsalarda 16. yüzyıldaki natüralist anlatımdan farklı olarak çok daha naif ve 

zaman zaman karışık görünümdedir. Gül, gonca, lale, karanfil, zambak, nergis, 

süsen, rozet çiçek, krizantem, çuha çiçeği, papatya, afyon bitkisi, üzüm ve asma 

yaprakları, dalında kiraz ve bahar dalı gibi çok çeşitli çiçekler, naturalist bir üslupla 

verilebildiği gibi tanımakta zorlandığımız şekillerde de işlenmiştir. Motifler birbirine 

ince veya kalın, genellikle de kıvrımlı dallarla bağlanmıştır ve bu dalların üzerine de 
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küçük ya da büyük yapraklar serpiştirilmiştir. Ayrıca çeşitli büyüklükteki hançer 

yaprakları, bitkisel kompozisyonların vazgeçilmez elemanlarıdır (Gök, 2015: 18). 

Lale: Lale motifi, zambak grubundan soğandan yetişen uzun iri yapraklı bir çiçektir. 

Lalenin önemi eski harflerle ‘lam, elif, lam, he’ olarak yazılan lale ‘Allah’ isminde 

bulunan harfleri taşımasıdır. Lale doğal ve estetik güzelliği ile İslami bir yorumla 

kutsal sayılmaktadır. Allah’ın yaratıcılığını en güzel yansıtan varlık olarak kabul 

edilir (Kırveli, 2015: 32). 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren natüralist çiçekler 

arasında ilk sırayı almaktadır. 16. yüzyılın kalan zaman diliminde lale bütün 

çeşitleriyle ve görkemiyle ortaya çıkmıştır. Özellikle camilerde çok sayıda 

örneklerine rastlanmıştır (Bayrak, 2006: 199).  

Gül: Osmanlı sanatını 16. yüzyılın ortalarından itibaren etkileyen natüralist motiflere 

ilgi, özellikle süsleme sanatlarının bütün alanlarında çiçek sevgisi ile göstermiştir. 

Bütün dönemlerin ve süsleme tekniklerinin vazgeçilmez çiçeğidir.  (Savaş, 2013: 63-

64). Gül motifi naturalist üslupta kullanılan motiflerin en önemlilerinden biridir. 

Osmanlı dönemi Divan Edebiyatında da önemli bir yere sahip olan gül, 

Müslümanlıkta, Hz. Muhammed’in sembolü olarak kabul edilmektedir (Bayrak, 

2006: 201). Hz. Muhammed’in gülü çok sevdiği, şapkasında gül yaprakları taşıdığı 

ve teninin güle koktuğu söylenir. Padişahların gül koklarken tasvir edilmesi onların 

birer müslüman padişah olduğunu işaret etmektedir (Kırveli, 2015: 31).  

Karanfil: 16. yüzyıl sanatında daha çok kullanılan motif kompozisyonlarda yalnız 

başına kullanıldığı gibi diğer stilize ve yarı stilize motiflerle de kullanılmıştır 

(Yılmaz, 2010: 73). Karanfil, çiçeğin profilden görünüşünün stilize edilmiş halidir. 

Lale kadar zengin çeşit ve sayıda uygulanmadığı halde karanfilde gerek katmerli ve 

yalın kat örnekleriyle süsleme motifleri arasında en beğenilen çiçeklerdendir 

(Sinemoğlu, 1996: 132).  

Sümbül: İslam tarikatlarında simge olarak da kullanılır. Sultan Beyazıd’ın desteği ile 

İstanbul’da tarikat kurulmuştur (Kırveli, 2015: 33). Motif doğadaki görünümüne 

benzer şekilde stilize edilerek çizilmiştir. Çok az değişikliğe uğratılarak farklı 

sümbül motifi oluşturulmuştur. Kökten çıkan sümbüller lale ve 16. yüzyılın ikinci 
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yarısından itibaren çini sanatında kullanımına başlanmış tabak ve vazolarda yerini 

almıştır (Bayrak, 2006: 205). Sümbül motifi bütün örneklerde genelde dört taç 

yapraklıdır (Akbaş, Uyanık, 2006: 27).  

Zambak: Seramik ve çini uygulamalarında özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda sıklıkla 

karşılaştığımız bir çiçektir (Savaş, 2013: 69). Zambak natüralist üslupta diğer 

çiçeklerle birlikte genellikle tek sap üzerinde tek bir çiçek olarak görülmektedir. 

Bununla birlikte bazı örneklerde bir sapta çift ya da üçlü örnekler halinde 

kullanılmıştır. İlk örneklerinde dört taç yapraklı çizildiği halde daha geç tarihli 

örneklerde altışar taç yapraklı olarak çizilmiştir (Sinemolu, 1996: 135 ).  

Yemiş ve Meyveler: Kütahya seramiklerinde kullanılan desenlerden biri de üzümlü 

kompozisyonlardır. Diğer bitki motiflerinde olduğu gibi bu grupta çok zengindir. 18. 

yüzyıla kadar kısmen, daha sonraları çok yaygın şekillerde kullanılmıştır. Bunların 

içinde özellikle üzüm ve nar motiflerinin sembolik anlam kazanarak çok 

benimsenmiş oldukları görülmektedir (Akar ve Keskiner, 1978: 11). Formlarda 

genellikle ortada manzara, yazı ve başka tarzda bir desen için boşluk veya bir kuşak 

bırakıldığı görülmektedir. Üzüm salkımları ve yaprakları bu boşluk ile tabağın kenarı 

arasında kalın bir bordürle resmedilmiştir (Demir, 2010: 5). 

Ağaçlar: Yapraklarda ve çiçeklerde olduğu gibi pek çok türleri olan ağaç 

örneklerinin Türk süslemeciliğinde önemli bir yeri bulunmaktadır. (Akar ve 

Keskiner, 1978: 11). Ağaç desenleri çok çeşitlidir. Genelde Hurma, Meyve ve Bahar 

ağacı, Selvi gibi türler natüralist anlayışta çizilen örneklerdendir (Savaş, 2013: 76).  

Bahar Ağacı: Ağaç motifi çinilerde çok fazla örnekle temsil edilmesine karşılık 

çeşitlilik bakımından zengin bir görünüm sergilemez. Natüralist üslupta yine yarı 

stilize olarak nitelendirilir. Özellikle tek, çift, üçlü veya çok sayıda selvinin bir araya 

getirilmesi ile oluşturulan kompozisyonlarda selvi ile erik çiçeklerini taşıyan dallar 

ve ağaçlarla sınırlı kalmıştır. Bahar ağacının ilk kullanım örnekleri 1558’de sarayın 

baş nakkaşı Kara Memi’nin tezhip sanatında uyguladığı örneklerde görülmektedir. 

Bahar ağacının çini sanatına girişi 16. yüzyılın ikinci yarısına denk gelmektedir 

(Bayrak, 2006: 206-207). 
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Selviler: Bazı süslemelerde karanfil, lale, gül, sümbül gibi çiçeklerin arasına çiçek 

açmış badem ağacı ve selvi ağaçları da yerleştirilir. Selvi ağacı İslamda kutsal kabul 

edilmektedir. Tasavvuf içinde önemli yer tutmaktadır. Selvi ağacının dal ve 

yaprakları rüzgâr karşısında diğer ağaçlar gibi kolay hareket etmez ve yoğun dallı 

oluşu ağırbaşlılığı ve sabırlı olmayı simgelemektedir (Kırveli, 2015: 34). 

Sanatın birçok dalında selvi ağacının önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Bazı eski 

inanışlarda ağaç kutsallık kazanmıştır. Örneğin Müslümanlıkta da selvi, sürekli yeşil 

ve rüzgâra karşı dirençli oluşuyla değer kazanmış olup, sürekli yeşillik içinde olması 

onda ruh ve manayı canlandırdığı söylenmektedir (Bayrak, 2006: 207). 

Sembolik Motifler: Geometrik motiflerin dışında kullanılan diğer bir grup sembolik 

motiflerdir (Savaş, 2013: 119). 16. yüzyıl çini sanatında karşımıza çıkan bu sembolik 

motifler inanç ve düşüncelerin kaynağını temsil etmektedir. Bu örnek grubunun en 

güzel örneği çintemani motifidir (Bayrak, 2006: 208).  

Çintemani Motifi: Orta Asya kökenli çintemani motifi 15. yüzyıldan itibaren 

Osmanlı sanatında sık uygulanarak birçok alanda örneğin; çini, kumaş, halı vb. 

yaygın bir kullanım alanı bulmuştur (Yılmaz, 2010: 85).  Üçgen şekli görünümlü, 

ikisi altta biri üstte üç yuvarlak ve iki dalgalı çizgiden meydana gelmektedir. 

Süslemede, üç yuvarlak benek bazen yalnız olarak da bulunmaktadır. Bu beneğin 

içine çizilen daireler motife hilal şekli vermektedir (Birol ve Derman, 2007: 169). 

Münhani: Kelime manası “eğri” demek olan münhani, kırık ve eğri çizgilerden 

oluşmaktadır. 13 ve 14. yüzyıla kadar rumi motifiyle tam bir beraberlik gösterir. 

Münhani, tezyinatta, kenar suyu veya müstakil desen olarak da kullanılır. Bu motifler 

simetrik olduğu gibi, aynı şeklin tekrarından meydana gelmiş tekrarı olan, yürüyen 

desenler de olabilmektedir (Birol ve Derman, 2007: 175). 

Dalga-Kaya Bordürü: Osmanlı tabaklarında genelde kenar bordürü olarak 

kullanılmıştır. Dalga-kayalar şematikleşmiş, helezonlar halinde bazen kalın 

kontürlerle çevrelenerek kullanılmıştır (Fındık, 2001: 214). 
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Balık Pulu Motifi: 19. ve 20. yy. ilk yarısında Kütahya seramiklerinde balık pulu 

zeminli süslemeler görülmektedir. Bu süsleme desenler meyvelerin içinde, kenar 

bordürlerde vb. birçok yerde karşımıza çıkmaktadır (Demir, 2010: 5). 

Balık pulu zeminli süslemeler ilk olarak yine 16. yüzyıl İznik seramiklerinde 

karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde şam işi ve kırmızılı sıraltı grubunda balık pulu 

desenlerini görürüz (Kum, 2000: 23).  

Kütahya’da yapılan bu süslemeler diğer örneklerle karşılaştırıldığında çok 

özenle yapıldıkları dikkat çekmektedir. Vazo, sürahi, tabak, kandil, küçük 

kavanozların en çok kullanılan motifleri olmuştur. Kullanılan renkler her zamanki 

gibi siyah, kobalt mavisi, turkuaz, yeşil, aşı kırmızısı, sarı ve mangan moru renklerde 

görülmektedir (Kum, 2000: 23). 

Bordür Motifleri: Her dönem de kullanılan bir motif türüdür. Bordürler çini 

yüzeylerdeki boş alanları süslemek ve formun göze daha hoş görünmesini sağlamak 

için kullanılmaktadır. Ayrıca, motif sadelikten kurtarmak ve sonsuzluk hissi 

kazandırmak için kullanılan bir tarzdır (Yılmaz, 2010: 91). 

Geometrik Motifli Süslemeler: Yüzeylere, geometrik çizgi ve şekillerle yapılan 

süsleme türüdür (Özönder, 2003: 71). Tarihten önceki devirlere ait en eski süsleme 

şekli olan geometrik şekiller, hemen hemen her kültürde görülmektedir (Özkeçeci, 

2007: 91). Dini yasaklar nedeniyle Türk sanatçıları geometrik motiflere dayalı 

süslemeleri sanatsal yapıların dışında ve içinde yoğun bir şekilde kullanmıştır 

(Kılıçkan, 2004: 22). 

Geometrik şekillerde sınırsızlık, sonsuzluk etkisi, tasavvuf görüşleri ile uyum 

gösterir. Örneklerin kendine ayrılan alanı sınır kabul etmesi, devamlı kesişmelerle 

yeni görüntüler oluşmaktadır (Savaş, 2013: 105). Üçgen, kare, daire, dikdörtgen, 

baklava, altıgen ve yaldız gibi geometrik formların birleşmesinden meydana 

gelmektedirler. Başlangıç ve bitiş noktalarının belli olmaması nedeniyle İslam 

felsefesinin etkisi altında geliştiği kabul edilmektedir. Çokgenli ağların meydana 

getirdiği desende kalan boşlukların hatayi ve rumi gibi motiflerle süslendiği örnekleri 

görmek mümkündür (Keskiner, 2000: 5). 
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Kütahya çinilerinde 18. yüzyılın ortalarında yıldızlar, zikzaklar, kafes taramalı 

madalyonlar, basit taramalar kullanılmıştır. Yıldız biçimini oluşturan zikzaklara yer 

verilen kompozisyonların merkezinde çoğunlukla basit penç ya da rozet motifi yer 

almaktadır. Kütahya çinilerinde kullanılan geometrik düzenlemeler 20. yüzyılın 

başından itibaren daha karmaşık bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Bu düzenlemeler 

incelendiğinde, bazı kompozisyonların merkezinde çok kollu bir yıldızın bulunduğu 

ve bu yıldızın kolları ışınsal bir düzenleme ile geçmelere dönüşerek yüzeye yayılarak 

kapladığı görülmektedir. Tasarımın belirli alanlarında birleşen kollar tekrar yıldızları 

oluşturmaktadır. Bu yıldızların ortalarında basit çiçek motifleri, küçük çiçek 

demetleri yer almaktadır (Yolal, Atay, 2007: 41). 

Bitkisel süslemeler ile karşılaştırıldığında geometrik süslemeler oldukça azdır. 

Geometrik bezemenin ağırlıkta olduğu ancak bitkisel motiflerin aralara serpiştirildiği 

ya da tam tersi uygulamaların görüldüğü örneklerde bulunmaktadır (Gök, 2015: 19). 

Süsleme sanatlarında kullanılan bu geometrik motifler basit geçmeler ve yıldızlı 

motifler olmak üzere iki ana grupta toplanabilir (Akbaş, Uyanık, 2006: 22). 

Basit Geçmeler: En basit geometrik süslemeler, tek eksen üzerinde gelişen 

bordürlerdir. Türk sanatında geometrik süslemeler, bordürlerde çoğunlukla 

kullanılmış olmasına rağmen genel olarak sonsuzluk ilkesi paralelinde yüzey deseni 

olarak ta karşımıza çıkmaktadır (Akbaş, Uyanık, 2006: 22). 

Kütahya’da bu dönemde çalışılan diğer motiflerle karşılaştırıldığı zaman balık 

pulu fonlu bezemelerden sonra işçilikleri en iyi yapılan örnekler geometrik 

süslemelerdir. Bunun sebeplerinden biri kompozisyonların düz çizgilerden 

oluşmasıdır. Siyah, kobalt mavisi, turkuaz, yeşil, aşı kırmızısı en çok kullanılan 

renklerdir. Bazı örneklerde sarı ve mangan moruna rastlanır (Kum, 2000: 26). 

Yıldızlı Geometrik Süslemeler: Yıldızlı süslemeler, yıldız kollarının ya da 

köşelerinin sayılarına göre gruplandırılabilirler. Üç, dört, beş, sekiz kollu yıldızlar 

örneklerdir. Yıldızlı geometrik süslemeler arasında sekiz kollu yıldızlar bezemelerde 

daha çok kullanılmaktadır (Akbaş, Uyanık, 2006: 23). 
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Yazılı Süsleme: Seramik ve çinilerde yazı önemli bir süsleme unsuru olmaktadır. 

Bitkisel süslemeli seramik ve çinilerin üzerinde bazı örneklerde tamamlayıcı unsur 

olarak bazılarında ise ana süsleme elemanı olarak kullanılmıştır. Arap harfleriyle, 

Arapça, Farsça ve Osmanlıca olarak yazılan yazılarda, şiirlerden dörtlükler, Kur’anı 

Kerim’den sureler, güzel sözler, II. Meşrutiyeti ya da padişahı öven yazılarla birlikte, 

dönemin siyasi ve sosyal gündemini de eserlere aktarmışlardır. Genellikle yazılarda 

sülüs yazı kullanılmaktaydı  (Gök, 2015: 19). 

Yazılara daha çok kompozisyon içinde oluşturulan madalyonlarda veya kuşak 

içerisinde yer verilmiştir. Yazılı kompozisyonlarda en çok rastlanan ibare “Yadigâr-ı 

Kütahya”dır. Kütahya’ya gelen kişiler için gerekse yurt içindeki değişik yerlere 

satılan seramiklerin ticari değerini arttırmak amacıyla böyle bir ibare tercih edilmiştir 

(Kum, 2000: 29). 

Resim şeklinde de tasarımlar yapılmış, anlam ifade eden bir kelime veya 

ibarenin kuş, hayvan, meyve, çiçek, bina veya insan formları halinde biçimlendiği 

görülür. Süsleme niyetiyle harfler iri olarak hazırlanıp içleri belli motiflerle 

doldurulduğu gibi, bazı hallerde de yazının dış kısmında kalan boşluklar yine 

motiflerle süslenmektedir (Akar ve Keskiner, 1978: 14).  

 

Fotoğraf 19: Tabak, ç.66 cm, Kütahya, 19. yüzyıl. Kenar bordürü bulunan 

tabağın ortasında Arap harfleri bulunmaktadır. Yazılar, yapraklı helezonların 

oluşturturduğu zemin üzerindedir ve diyagonal çiçekli bantlarla çevrelenmiştir 

(Carswell, 1991: 100). 
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Figürlü Motifler: Seramik veya çinilerin üzerinde insan ve hayvan figürlerinden 

oluşan süslemeler de görülür. Özellikle insan figürlerinde, portre özelliği taşıyanlar 

ve kabartmalı örnekler, kullanılan farklı tekniklerle birlikte, 20. yüzyıl ustalarının 

çok yönlü sanatsal çalışmalarıdır (Gök, 2015: 21). 

Bu dönemin insan ve hayvan figürü motifli kompozisyonları genel olarak 

değerlendirme yapıldığında bozuk çizilmiş kontür çizgileri, desenlerdeki 

boyamaların çoğunlukla kontür çizgilerinin dışına taştığı ve motiflerin özensiz, 

ayrıntısız ve seri üretimle çalışıldığı görülmektedir (Yolal, Atay, 2007: 31). 

İnsan Figürü: Türk sanatında insan figürünün kullanımı Göktürklere kadar 

tarihlenmektedir (Demir, 2010: 14). 

İnsan figürlü Kütahya seramiklerine 18. yüzyıldan itibaren rastlamaktayız. 

Geleneksel kıyafetler içinde işlenen figürler daha çok seramik tabaklarda, şekerlik, 

şişe, sürahi ve matara gibi günlük kullanım eşyalarında görülmektedir (Kara, 2013: 

4). 

Tabakların üzerinde kırmızı, sarı, toprak kırmızısı ve yeşil renkler çok 

kullanılmıştır. İnsanlar siyah kontürle çalışılmış, yöresel milli kıyafetler giymişlerdir. 

Tabakların dışında şişe, matara ve sürahi gibi kapların üzerinde de kadın ve erkek 

figürlerine rastlanmaktadır. Tabağın kenarlarında iki yandan çiçekli dallarla 

süslenmiş motifler, kaftanlı, entarili, yollu şalvarlı, gevşek bağlanmış kuşaklı veya 

kemerli,  uzun saçlar, yüksek başlıklı şalvarlı çekik badem gözlü kadınlar ve sarık 

bıyıklı erkek tasvirlerinde şalvarı, kuşağı, çarığı ve elinde lüle taşı piposu ile yürüyen 

ilginç figürler görülmektedir (Manaz, 2004: 44). Bu tabaklarda görülen kadınların 

şalvar-cepken giyimi, Kütahya’daki o dönem kıyafetlerini göstermesi açısından ilgi 

çekici ve belgesel nitelik taşımaktadır. Bu giysiler, işleme özelliğinden dolayı da 

“aynalı pullu” ve “eğrimli” olarak adlandırılan Kütahya’ya ait yerel kıyafetlerdir. 

Yüksek başlıklı (tepelik) olarak gösterilmiş bu kadınların bazen toplanmış, bazen 

açık olarak bırakılmış saçlarında bir çiçek ve genellikle ellerinde başka bir çiçekle 

ayakta durdukları görülmektedir (Gülaçtı, 2011: 125-126). 
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Dönemin Lale Devri olması bu örneklerde çiçeklerin ve Lale Devrine has 

eğlence ve zevklerin aktarılmasına imkân sağlamıştır. Diğer bir unsurda kıyafet 

albümlerinin popüler olması, yurt dışında ilgi gördüğünden yöresel kıyafetlerini 

giymiş bu figürlerin yapılmasına teşvik edildikleri düşünülmektedir (Kara, 2013: 

128). 

20. yüzyılın başlarından itibaren biblolar görülmüş, dönemin sosyal olaylarına 

bağlantılı olarak üretim yapılmıştır. Bunlar arasında;  Kurtuluş savaşının önemli 

fügürlerinden olan asker ve askere destek olan Anadolu kadının işlendiği örnekler, 

efe ve testi taşıyan köylü kadınları,  mayolu modern kız bibloları, dini figürler, 

büstler, futbolcu figürleri ile Nasrettin hoca figürleri, sıklıkla çalışılan konular içinde 

yer almaktadır (Gök, 2015: 22). 

 

Fotoğraf 20: Meryem ve Çocuk İsa, Kütahya, 19. yüzyıl. Kütahyalı çiniciler 

19. yüzyılda Hıristiyan cemaatlari için dinsel konulu objeler üretmişler, başlangıçta 

Kudüste’ki Kutsal Kabir Kilisesi’ni süslemek amacıyla yapılmıştır (Soustiel, 2000: 

163). 

Hayvan Figürü: Türk süsleme sanatında hayvanlarla ilgili şekillere genelde 

geometrik ve bitkisel motifler kadar çok yer verilmemiştir (Kılıçkan, 2004: 29). 

Kara hayatı yaşayan, tabiatı çok iyi dikkatli ve derinlemesine inceleyen Türk 

İnsanı, Orta Asya’dan beri, hayvanlar dünyasını da yakından incelemiştir (Özönder, 

2003: 70). Osmanlı döneminde, hatayi grubu kadar ilgi görmemekle birlikte, Orta 
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Asya ve Selçuklu minyatürlerinde sıkça rastlanan ve Türk süslemelerinde ilk göze 

çarpan önemli bir motif grubudur (Birol ve Derman, 2007: 13).  

Kütahya Çinilerindeki hayvan figürleri incelendiğinde, 18. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren kompozisyonlarda yer almaya başladığı görülmektedir. Bu 

figürlerden oluşan desenlerde; ağzında solucan tutan leylek, stilize tavus kuşu, 

karşılıklı bakışan kuşlar ve horoz gibi çeşitli kuşlarla, balıklara, at ve eşek gibi 

hayvanlara sıklıkla rastlanmaktadır (Yolal, Atay, 2007: 30). Bu kompozisyonlar 

duvar tabaklarında dekoratif unsur olarak kullanıldıkları görülmektedir. Kütahya 

çiniciliğindeki dekoratif unsurların bazıları incelendiğinde çanak ve çömleklerin 

üzerinde çalışıldığı görülmektedir. Bunların dışında hayvan figürleri tek veya grup 

halinde insanlarla, diğer hayvanlarla, bitkilerle, mimariyle birlikte duvar tabaklarını 

süslemiştir (Gülaçtı, 2011: 129).  Hayvan üslubu,  çeşitli dini inançların ve coğrafi 

şartların etkisi ile gelişen hayat tarzının bir gereği olarak doğmuştur (Manaz, 2004: 

44). At ve eşek figürlerinden oluşan desenlere baktığımızda, genellikle 

kompozisyonlarda erkek figürleri ile birlikte yer aldığı görülmektedir. Balıklar ve 

balık pulları ise bitki motifleriyle birlikte, genellikle kompozisyonu tamamlayıcı 

unsurlar olarak çalışılmıştır (Yolal, Atay, 2007: 31). 

Kalıp tekniğinin gelişmesiyle birbirinin benzeri birçok obje üretilmiş, bunlar 

farklı motif ve renklerle süslenmiştir. İki boyutlu motiflerin haricinde kabartmalı ve 

üç boyutlu figürler de bulunmaktadır. Çoğunlukla sağlığın simgesi olarak kabul 

edilen yılan figürü, Kütahyalı ustalar tarafından da sevilerek kullanılmıştır (Gök, 

2015: 23). Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında üretilmiş obje ve biblolarda 

kullanılan hayvan figürlerinin üç boyutlu olarak yapıldıkları görülmüştür. Deve, fil, 

karaca, tavşan, balık ve boğa başı, kuş, yılan, horoz, tavuk, ördek, kedi, köpek, aslan, 

tilki gibi çok çeşitli hayvan biblosu ve süslemeleri kabartma ve kalıplama teknikleri 

kullanılarak üretimleri yapılmıştır (Gök, 2015: 23). 

Kütahya Çinilerinde Görülen Giyim-Kuşam Kültürü: 18. yüzyıl ortalarından 

itibaren üretilmiş olan geleneksel giyimli kadın ve erkek figürleriyle süslenmiş bir 

grup seramik çalışması karşımıza çıkmaktadır. Seramik ustaları saray ve çevresinden 

uzaklaşarak daha özgür halk sanatı tasvirlerine yönelmiştir (Topal, 2013: 133). 
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Kütahya’da geleneksel kıyafetleri ile kadın giyimi Anadolu’nun başka hiçbir 

yerinde olmayan bir farklılığa sahiptir. Kütahya giysileri, özellikle tabak, matara, 

sürahi ve şekerlik gibi kullanım eşyaları üzerinde o dönemin çini ustaları tarafından 

ayrıntılı olarak çalışılmıştır. Bu çiniler incelendiği zaman saç ve baş özellikleri, 

giyim ve iç giyim, aksesuar gibi o döneme ait giyim kültürü hakkında bilgi sahibi 

olunmaktadır (Çobanlı ve Kanışkan, 2013: 99). 

Gemi ve Kalyon Motifli Örnekler: İznik, Kütahya ve Çanakkale seramikleri içinde 

önemli bir yere sahip olan gemili örnek türleri, Osmanlı donanmasının tarihsel 

gelişimini bizlere sunmaktadır (Gök, 2015: 24). Gemili İznik ve Kütahya seramikleri 

bütün İznik çiniciliğinde olduğu gibi, kaliteli beyaz ve gözeneksiz seramik çamuru 

ile sıraltı tekniği kullanılmış, pişirme odun fırınlarında yapılmıştır. Bugün elektrikli 

fırınlarda pişirim derecesi yaklaşık 1000 0C’ dir. Desenlemede renkler, beyaz astar 

üzerine şeffaf ve çoğu kez renksiz sıraltına siyah, kobalt mavisi, açık mavi, firuze, 

yeşil ve mercan kırmızısı kullanılmıştır (Öney, 2009: 33).  

Diğer motiflere oranla daha az kullanılmışlarsada çok farklı çeşitte örnekleri 

görülmektedir. Özellikle 16. ile 18. yüzyıllar arasındaki Türk seramiklerinde çok 

görülmektedir (Akar ve Keskiner, 1978: 13).  

Teknelerin en önemli özellikleri çok fazla çeşit tipte yelkenli örneklerinin 

görülmesidir. İstanbul boğazında gezinen bu kayıklar izleyen sultanın, harem 

kadınlarının, yerli ve yabancı her türlü halkın, kaptanın, kürekçinin, zenginin, fakirin, 

efendinin, kölenin seyrettiği, eğlendiği, sefa sürdüğü, balık avladığı kayıklar, 

yelkenler, kadırgalar, mavnalar, kalyonlar vb. deniz ve tekne kültürünün parçası 

sayılmaktadır (Öney, 2009: 5).  

İznik çini ve seramiklerinin 1960’dan sonra yeniden canlandırılması ve 

araştırılmasında öncü olan, eserlerini “Amel-i Faik” olarak imzalayan Faik Kırımlı 

farklı tarihlerde Kütahya, İstanbul, İznik’te kurduğu atölyelerde yetiştirdiği ustalarla 

bu geleneksel sanatımızı yeniden sevdirmiş ve yorumlar katmıştır. Gemili bu 

tabaklar 1973 yılından sonra Faik Kırımlı’nın izinden giden Sıtkı Olçar (Sıtkı Usta, 

Osmanlı Çini) atölyesinin öncülüğünde yeniden yorumlanmış ve tekrar popüler 
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olmuştur. 16.-17. yüzyılın filoları, kadırgaları, kalyonları bazen aynen, çoğu zaman 

da yeni ilginç detaylarla, geleneksel özellikleri kaybetmeden, farklı tasarımlarla 

yeniden hayat bulmaktadır (Öney, 2009: 45).  

 

Fotoğraf 21: Çini Pano, 20x40 cm, Altın Çini, İnci Türkoğlu Koleksiyonu, 

İstanbul. Yelkenliler, balıklar, çintemaniler, Çin kayaları farklı kompozisyonlarla 

yorumlanarak süslemelerde yer almaktadır (Öney, 2009: 50). 

Çini Eşyalarda Desen Tasarımı ve Uygulama Aşamaları 

Türk süslemesinin esasını dekoratif kompozisyonlar teşkil etmektedir.  

  Tek merkez desenli olanlar, 

 Bağımsız ve serbest dekorlu olanlar, 

 Çok eksenli desen olanlar, 

 Simetri düzeninde oluşturulanlar, 

 Başlangıcı ve sonu belli olmayanlar, 

 Kırık ve düz çizgilerden oluşanlar, 

 Eğik çizgilerin yardımı ile yapılanlar, 

 Belirli ve tekdüzen kalıplar içinde yapılanlar, 

 Geometrik şekillerden oluşanlar, 

 Girift ve çok yoğun görünümlü olanlar, 

 Sade ve basit şekilde dekore edilenler, 
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 Bitkisel, hayvansal veya her iki tür motifin birlikte kullanılmasıyla meydana 

gelenler, 

 Her tür motifin uygulandığı tasarımlar, 

 Sanatçıların ve yüzyılların dönemsel üslup özelliğini yansıtan, bu etkiler 

altında oluşanlar vb. sınıflandırma yapılabilmektedir (Aker, 2010: 177-178). 

Çini eşyalar üzerine desen aktarılması sırasında kullanılan araç-gereçler ve 

uygulama aşamaları;   

Kâğıt: Bitkisel maddelerden yapılarak ince yapraklar haline getirilmiş, üstüne çizim, 

boyama yapılan, yazı yazılabilen yüzeydir. Tasarıma uygun çeşitli kâğıtlar 

kullanılmaktadır. Bu kâğıtlar; Parşömen, aydınger, mulaj, resim vb.  

Kalemler: Amaca uygun olarak seçilir. Desen tasarımı aşamasında kurşun kalem 

kullanılmaktadır. Kurşun kalemler sert (H), orta sert (HB) ve yumuşak (B) uçlu 

kalemler olarak isimlendirilmektedir. 

Fırçalar: Doğal ve yapay türde olan kıl ve samur adını alır. Kalınlıklarına göre 

numaralandırılır. En ince fırça “00” numaradan başlar, numaralar büyüdükçe 

kalınlaşmaktadır. Kütahya çiniciliğinde geleneksel fırçalardan eşek yelesi kılı, 

günümüzde keçi kılından yapılan fırçalar kullanılmaktadır. Seksenli yıllarda ise kaz 

tüyünden fırçalar kullanılmıştır. Günümüz Kütahya’sında ise fabrikasyon ürünler 

olan ince uçlu samur, sentetik kıllardan oluşan fırçalar kullanılmaktadır  (Kızıl, 2010: 

32; Gülaçtı; 2011: 7). 

Işıklı Masa: Çizimlerde kullanılır. Masanın içinde, uygun bir derinlikte floresan 

lambalar bulunur, üstü kalın buzlu camla kapalıdır. Çalışma sırasında lambalar 

yakılır, camın altından gelen ışık temiz kâğıda yansıyarak çizimin daha iyi 

görünmesini sağlamaktadır (Aker, 2010: 192).  

Boyalar: Renk özüne çeşitli kimyasallar katılarak, renklendirme amaçlı kullanılan 

maddelerdir. Çini boyaları, eskiden boyalar özel karışımlarla çini ustaları tarafından 

hazırlanmaktaydı. Günümüzde klasik çini boyalarının yapımı bilgi ve emek 

gerektirdiğinden pek çok çini atölyesinde Avrupa’da üretilen seramik boyalar 
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kullanılmaktadır. Genel olarak seramik boyalar, çeşitli metal oksit karışımlarının 

yüksek ısı ile oluşan kristal yapılarıdır. Boyaların özellikleri onları oluşturan 

kristallerin özelliklerine bağlıdır. Boyalar kullanılırken medyum, terebentin, tiner, 

gliserin, su gibi yardımcılarla açılarak hazırlanır (Aker, 2010: 194).  

Desenin tabak üzerine aktarılma aşaması,  

Süslenecek olan yüzey, tasarıma göre kare, üçgen, daire ve dikdörtgen gibi 

geometrik şekillerden yararlanılarak orantılı bölümlere ayrılırak desen oluşturulur 

(Akar ve Keskiner, 1978: 15).  

Tasarlanacak olan kompozisyonda ne şekilde bölünmelerin olacağı tespit edilir. 

Çok büyük yüzeyler için eskizler ½, ¼ gibi oranlarda küçültülerek vazo, sürahi vb. 

çini eşyaların desen tasarımında eşya yüzeyine nasıl yerleşeceği belirlenir  (Aker, 

2010: 178). 

Astarlanmış ürün üzerine desen önce ince bir kâğıda çizilir. Sonra, ince 

iğnelerle kâğıt üzerindeki çizgiler tek tek delinir. Bez torba içindeki kömür tozu 

tampon yoluyla delikli kâğıttan desen bisküvi pişirimi yapılmış ve temizlenmiş ürün 

üzerine aktarılır (Tuncay, 1980: 6; Sevim, 2003: 34). Bisküvi zeminine aktarılmış 

desen ana çizgileri esas alınarak ve kaydırılmadan çizilmelidir (Birol; 2008: 116). 

Siyah boya ve fırça ile kömür tozunun üzerinden fırça ile kontürler çizilerek boyama 

işlemi yapılır (Aker, 2010: 199). Uygulama genel olarak fırça ile çalışıldığından, 

fırçanın sırsız parça yüzeyi üzerinde kolaylıkla kaymasını sağlamak ve pişirim 

yapılmadan önce dekorlu parçanın dışarıdan gelebilecek küçük darbelere karşı 

aşınmaları önlemek amacıyla boyanın içine bir miktar medium (organik yağ) ya da 

bir çorba kaşığı sulandırılmış boyaya birkaç damla gliserin veya terebentin katılır 

(Sevim, 2003: 34-35).  

Renklerin tasarımda dengeli bir biçimde dağılımı sağlanmalıdır. Açıklık-

koyuluk dengesi, hâkim rengin belirlenmesi, renklerin yüzeydeki oranları, 

kullanıldıkları mekân ve yere uygunluğu önemlidir. Motifin genelindeki hâkim renk 

kaybolmamalı, diğer renkler çoktan aza doğru derecelendirilerek uygulanmalıdır 

(Aker, 2010: 179; Ersoy, 2013:1033).  
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SEÇİLİ KATALOG 

3.1. Klasik Osmanlı’dan Geç Döneme Kadarki Kütahya Tabak Örnekleri (XV. 
yy.- XX. yy. I. yarısı)  

Görsellerin tasarım açısından değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan durum iki 

farklı tabloda değerlendirilmiş ve tipoloji oluşturulmaya çalışılmıştır. Birinci tabloda 

Klasik Osmanlı’dan Geç Döneme kadarki Kütahya tabak örnekleri (XV. yy. -XX. yy. 

I. yarısı) ele alınmıştır. İki ana başlık altında toplanan bu seramik tabakların 

süslemesi bordürlü ve bordürsüz olarak tanımlanmaktadır. 

3.1.1. Klasik Göbek-Bordür Düzenlemeler kendi içinde beş alt gruba ayrılmıştır. 
Bunlar;  

3.1.1.1. Göbek Kısmı Ayna Simetrili Tabaklar 

3.1.1.2. Göbek Kısmı Ters Ayna Simetrili Tabaklar 

3.1.1.3. Göbek Kısmı Merkezi Simetrili Tabaklar 

3.1.1.4. Göbek Kısmı Serbest Düzenlemeli Tabaklar 

3.1.1.5. Göbek Kısmı Kumaş Desenli Tabaklar 

Bu grup içinde “Göbek Kısmı Kumaş Desenli” tabak örneğine 

rastlanmadığından aşağıdaki tabloda dört alt grup yer almaktadır. 

3.1.2. Bordürsüz Sade Düzenlemeler kendi içinde dört alt başlık içinde toplanmıştır. 

Bunlar; 

3.1.2.1. Ayna Simetrili Düzenlemeli Tabaklar 

3.1.2.2. Merkezi Simetri Düzenlemeli Tabaklar 

3.1.2.3. Serbest Düzenlemeli Tabaklar 

3.1.2.4. Kumaş Deseni Düzenlemeli Tabaklar 

Bu grup içinde “Merkezi Simetri Düzenlemeli” ve “Kumaş Deseni 

Düzenlemeli” tabak örneğine rastlanmadığından aşağıdaki tabloda iki alt grup yer 

almaktadır.
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3. SEÇİLİ KATALOG 
Tablo 3.1. Klasik Osmanlı’dan Geç Döneme Kadarki Kütahya Tabak Örnekleri (XV. yy. -XX. yy. I. yarısı) 

 

3.1.1. KLASİK GÖBEK-BORDÜR DÜZENLEMESİ 3.1.2. BORDÜRSÜZ SADE 
DÜZENLEMELER 

3.1.1.1.Göbek kısmı 

ayna simetrili 

3.1.1.2.Göbek kısmı 

ters ayna simetrili 

3.1.1.3.Göbek kısmı 

merkezi simetrili 

3.1.1.4.Göbek kısmı 

serbest düzenlemeli 

3.1.2.1.Ayna simetrili 

düzenleme  

3.1.2.3.Serbest 

düzenleme 

 
Katalog No.1 Katalog No.5 Katalog No.7 

 
Katalog No.15 Katalog No.19 Katalog No.26 

Katalog No.2 Katalog No.6 Katalog No.8 
 

Katalog No.16 Katalog No.20 
Katalog No.27 
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3.1. Klasik Osmanlı’dan Geç Döneme Kadarki Kütahya Tabak Örnekleri (XV. 
yy. -XX. yy. I. yarısı) 
3.1.1. Klasik Göbek- Bordür Düzenlemeleri 
3.1.1.1. Göbek Kısmı Ayna Simetrili Tabaklar 

Katalog No:1 

Fotoğraf No:22 

Tarihi: 19. yüzyıl sonu – 20. yüzyıl 
başı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No:  SK 215 

Ölçüleri: Çap: 22 cm; yük. 4.1 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Çok dilimli kenarlı tabak 

Süsleme Tekniği: Astarlı, kurşun 
sıraltına dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel desenli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

ince iki bordür çevrelemektedir. Kenarları ise çok dilimli bu tabak kobalt renkte 

kontür çekilmiştir. Dış bordürdeki yatay zemin üzerinde bulunan süsleme tabağın 

geneli ile uyum içinde bulunmaktadır. Bu tabağı çevreleyen iki kobalt renkteki 

bordür göbekle ara geçişi sağlamaktadır.  

Tabağın göbek kısmında yan yana çok az aralıkla yerleştirilmiş simetrik 

görünümde, balık pullarıyla bezenmiş iri enginar motifi ile süslenmiştir. Motiflerin 

kontürü kobalt renkte olup motiflerin içine alt ve üstten dört adet aynı türde 

tomurcuk görünümlü çiçekler giydirilmiştir. Süslemede çember etrafına 
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yerleştirilmiş sıralı düzende sarı, kobalt, yeşil renkteki farklı türdeki yapraklarla, 

toprak renkte tomurcuk görünümlü çiçekler görülmektedir.  

Dört tarafa yerleştirilmiş olan kobalt mavisi, kırmızı, sarı ve mangan moru 

renklerdeki rozetle son derece renkli birçok çiçekli dallarıyla süslenmiş ve ara 

boşluklarda stilize bulutlarla doldurularak çok yoğun bir süsleme yapılmıştır.  

İkonografi: Süslemede enginar, rozet çiçeği, tomurcuk ve yaprak motifleri, kıvrımlı 

çin bulutlarına benzer motifler. Bu tabak deseninde16. yüzyılın büyük üstadı, saray 

baş nakkaşı Karamemi, İstanbul doğasında bulunan ve tanınan çiçeklerin en 

sevimlilerini süslemeye aktarmış, eserlerinde gül ve goncası, karanfil, lale, menekşe, 

sümbül, nergis, zambak gibi pek çok çiçek yaprakları ile birlike yer almıştır.  16. 

yüzyıl ilk yarısına özgü “Şam işi” denilen İznik çinilerinin serbestçe yorumlanmış bir 

örneği görülmektedir. Yeşil ve mor renkteki dört çin bulutuna benzer motif, 16. 

yüzyıl başında çok revaçta olan çin motifini anımsatmaktadır. 

Kaynak: (Soustiel, 2000:168; Aker, 2010: 15). 
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Katalog No:2 

Fotoğraf No:23 

Tarihi: 19. yüzyıl sonu–20. yüzyıl 
başı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No: PMK 479   

Ölçüleri: y.3.5 cm, ağız ç. 23 cm, 
kaide ç. 11.3 cm  

Malzeme: Silisli hamur  

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Hafif çukur gövdeli, geniş 
kenarlı ve halka kaideli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı, 
kurşun sıraltına dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel desenli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

çevreleyen bordürden oluşmaktadır. Daha geniş olan dış bordür üzerinde arka planı 

kobalt renktedir. Bu alanda beyaz renkte S görüntüsünde sıralı yaprak benzeri kıvrık 

motiflerin yerleştirildiği yıldız çiçekler görülür. Tabağın göbek kısmına yerleştirilen 

renklendirmesi kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan moru, sarı 

dekorlu olan birbirini çok az örten vaziyette simetrik görünümde balık pullarıyla 

bezenmiş, iki iri enginar motifi görülmektedir. Bu motiflerden bize göre sol yönde 

olan sarı kontürlü ve zemini lacivert renktedir. Diğer motifin kontürleri lacivert 

renkte ve açık mavi renktedir. Taç şeklinde sıralanmış bitkinin sapları bir rozet 

çiçeğine bağlıdır ve bu çiçeğin yanlarından çıkarak üstte bir rozet çiçekle birleşen 

dallar, gonca, mine çiçekleri ve yapraklarla bezelidir. Dışa doğru çok az beyaz zemin 

bırakılarak oluşturulan kontür şeklindeki süslemede kenarları açık mavi renkte içleri 



99 
 
kobalt renktedir. Birbiri içerisinden geçerek düğümler oluşturan turkuaz renkli içleri 

kobalt renkte kahverengi beneklerle süslenmiş bordür tarzındaki geçme, zeminle dış 

bordürü birbirinden ayırarak merkeze doğru bir derinlik katmıştır. Kaidede “Hilmi 

Kütahya” damgası vardır. 

İkonografi: Enginar, rozet çiçeği, gonca, mine çiçekleri ve yapraklar, S benzeri 

kıvrık yapraklar, geniş bordürün dolgusu, tabak deseni görülmektedir. 16. yüzyılın 

büyük üstadı, saray baş nakkaşı Karamemi, İstanbul doğasında bulunan ve tanınan 

çiçeklerin en sevimlilerini süslemeye aktarmış, eserlerinde gül ve goncası, karanfil, 

lale, menekşe, sümbül, nergis, zambak gibi pek çok çiçek yaprakları ile birlikte yer 

almıştır. 16. yüzyıl ilk yarısı na özgü “Şam işi” denilen İznik çinilerinin serbestçe 

yorumlanmış bir örneği görülmektedir. Meyveler süsleme unsuru olarak 18. yüzyıla 

kadar nispeten seyrek, daha sonraları yaygın şekilde kullanılmıştır (Özkeçeci ve 

Özkeçeci, 2007: 82).  

Kaynak:(Aker, 2010: 15; 

http://www.peramuzesi.org.tr/Eser/Tabak/165/3#!prettyPhoto, Erişim Tarihi: 

26.03.2017; Özkeçeci ve Özkeçeci, 2007: 82). 
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Katalog No:3 

Fotoğraf No:24 

Tarihi: 20. yüzyılın başı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan 
Kıraç Vakfı Koleksiyonu, 
İstanbul 

Envanter No:  269 

Ölçüleri: Çap: 28.4 cm; 
yük. 4.9 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Çarkta 
şekillendirme. 

Form:  Düz ağızlı, sığ 
gövdeli, halka dipli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz 
hamurlu ve beyaz astarlı, 
Sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Osmanlı devlet 
arması tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

çevreleyen iki sıra bordürden oluşmaktadır. Daha geniş olan dış bordürün yatay 

zemin üzerindeki süsleme daha yoğun tasarlanmıştır. Bordürün zemini kobalt renkte 

olup, firuze, koyu yeşil, mangan moru, toprak kırmızısı renkler kullanılmıştır. Sıralı 

dörtlü düğümlerle birbirine bağlı ve ortalarında rozet çiçekler bulunan şemse motifler 

işlenmiştir. Tabağın göbek kısmında beyaz zemin üzerine Osmanlı devlet arması ve 

üstünde Sultan Mehmet Reşad’ın tuğrası ile Arap harfleriyle “Padişahım Çok Yaşa” 

yazısı bulunmaktadır. Bu kompozisyon mavi-yeşil renklerde kırmızı boğumlu drapeli 

perde ile kuşatılmıştır. Perdenin uçlarında kırmızı renkte bordürler ve sarı püskülleri 

bulunmaktadır. Süsleme siyah kontürlüdür. 
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İkonografi: Bu tabağın süslemesinde geniş bir bordürü göbeği bulunan bu tabağın 

süslemesi rozet çiçekleri, şemse motifi, Osmanlı devlet arması, drapeli perde, geniş 

bordürün dolgusu, Sultan Mehmet Reşat’ın tuğrasını görmekteyiz. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda arma; Sultan, kapıkulu, tarikat ve ocaklarda, 

Sultan II. Bayezid döneminden sonra da yeniçeri orta nişanlarında kullanılmaya 

başlanmıştır. Osmanlı armasında sultanın tuğrası başta olmak üzere tüfek, kavuk, 

hilâl,  bereket boynuzu, yıldız, mızrak, toplu tabanca,  terazi, Kur’an ve sancak gibi 

çok fazla sembol yer almaktadır. İlk arma 1882 tarihinde Sultan Abdülhamid-i 

Sani’nin emriyle tescillendiği bilinmektedir.  

Kaynak: (Bilgi, 2005: 198; http://ismek.ist/blog/icerik.aspx?p=1244,Erişim Tarihi: 

07.01.2018 ). 
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Katalog No:4 

Fotoğraf No:25 

Tarihi: 20. yüzyılın başı 

Üretim Yeri: Azim Çini 
Fabrikası, Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan 
Kıraç Vakfı Koleksiyonu, 
İstanbul  

Envanter No: 158 

Ölçüleri: Çap: 40 cm; yük. 4 
cm 

Malzeme: Silisli hamur  

Yapım Tekniği: Çarkta 
şekillendirme 

Form: Dışa dönük düz ağızlı, 
sığ gövdeli, halka dipli tabak 

Süsleme Tekniği: Devetüyü 
rengi hamurlu, Beyaz astarlı, 
Sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Ay-yıldız motifli 
tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

çevreleyen iki sıra bordürden oluşmaktadır. Daha geniş olan dış bordürün zemini 

yeşil renkte olup, rumi motifli geniş bir bordürle bezelidir. Desen devam eden 

simetrik rumi motiflerinden oluşmuştur. Göbekle geniş kuşak arasını yeşil renkte 

ensiz iki sıralı bordürle geçiş sağlanmıştır.  

Renklendirme; kobalt mavisi, firuze, koyu yeşil, sarı, kırmızı ve kontürleri siyah 

renklerle yapılmıştır. Tabağın göbek kısmında yeşil zemin üzerinde siyah kontürlü 

birbiri içinden geçen rumi ve palmetlerle oluşturulmuş salbekli şemse motifinin 

ortasında, dokuz dilimli bir madalyon içini tamamını kaplayacak şekilde 
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yerleştirilmiş ay-yıldız motifi bulunmaktadır. Şemse motifinin her iki ucunda ortabağ 

motifi bulunmaktadır. Tabağın diğer yüzeyi ise beyaz zemin üzerinde siyah kontürlü 

yeşil ve kobalt renklerde sekiz kollu yıldızlardan oluşan geometrik motiflerle hiç 

boşluk bırakılmayacak şekilde süsleme yapılmıştır.   

İkonografi: Bu tabağın süslemesinde geniş bir bordürü göbeği bulunan bu tabağın 

süslemesinde rumi, palmet motifleri, salbekli şemse motifi, dokuz dilimli madalyon, 

ay-yıldız motifi, sekiz kollu yıldızdan oluşan geometrik motifler kullanılmıştır. 

Rumiler yaklaşık 9. yüzyıldan günümüze kadar süsleme sanatlarında çok geniş bir 

alanda kullanılmıştır. Osmanlı süsleme sanatının başlıca unsurlarından biri olarak 

yüzyıllarca varlığını korumuştur (Özkeçeci ve Özkeçeci, 2007: 83). Tabağın kenar 

bordürünü ayırma rumi motifleri çevrelemektedir. Rumi motifinin kolları iki yana 

uzanarak paftalar oluşturacak şekilde yanyana birleşmesi ile oluşan motif türüdür. 

Ortabağ motifi desenin çıkış noktalarına yerleştirilmiştir (Yılmaz, 2010: 62-63). 

Tabaktaki geometrik ve rumi motifli süsleme örneğinde sınırlılık, sonsuzluk,  

çeşitlilik gibi bir uyum görülmekte ve devamlı kesişmelerle yeni görüntüler 

oluşmaktadır.  

Kaynak: (Bilgi, 2005: 213; Özkeçeci ve Özkeçeci, 2007: 83).  
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Tablo 3.1. Klasik Osmanlı’dan Geç Döneme kadar ki Kütahya Tabak Örnekleri 

(XV. yy. -XX. yy. I. yarısı) 

3.1.1. Klasik Göbek- Bordür Düzenlemeleri 

3.1.1.2. Göbek Kısmı Ters Ayna Simetrili Tabaklar 

Katalog No:5 

Fotoğraf No:26 

Tarihi: 19. yüzyılın sonu 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı  

Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No: 216 

Ölçüleri: Çap: 21.6 cm; yük. 5.2 cm 

Malzeme: Silisli hamur  

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Düz ağızlı, çukur gövdeli, 
halka dipli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı,  
Sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel motifli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

çevreleyen iki sıra bordürden oluşur.  Daha geniş olan dış bordürün yatay zemini 

süslemenin rahat algılanmasına olanak yaratmaktadır. Kobalt mavisi boyayla 

süslenmiş bu bordürün üzerindeki desen de beyaz renkte kırık çizgilerden oluşan 

geçmeleri görmekteyiz.  

İkinci soluk kırmızı renkteki bordür daha ensiz zemin ilk bordür ile göbek 

arasında yerleşerek bir anlamda geçiş şeridi temsil eder. Göbek kısmında arka planda 
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kobalt renk kullanılmıştır. Süslemede dairesel dönüş yaparak birbirine dolanan iki 

rumi kıvrımı asimetrik olarak yerleştirilmiştir. 

Desen merkezde aşağlı ve yukarlı şekilde yerleştirilmiş iki tane penç motifi ve 

bu motiflerden çıkan asimetrik şekilde yerleştirilmiş rumi motifi görülmektedir. 

Beyaz dal üzerinde birbirine ters yönde bakan iki lale motifleri ile merkezden geçiş 

yapılmıştır. Penç motifinin kenarlarından asimetrik şekilde çıkan gonca motifleri ile 

desen tamamlanmıştır. Süslemelerin renklendirilmesinde kobalt mavisi, firuze, sarı, 

mangon moru ve toprak kırmızısı renklerde olup kontürleri siyahtır.   

Desenin geneline bakıldığında motiflerin birbiri ile uyumu, büyüklükleri 

tabağın genelini dengeli bir şekilde doldurmuştur. Arka plandaki kobalt mavi renkte 

yer yer renk dalgalanmaları görülmektedir.  

İkonografi: Bu tabağın süslemesinde geniş bir bordürü göbeği bulunan bu tabağın 

süslemesi rumi, penç, lale, gonca ve yaprak motifleri, geçmelerle süsleme 

yapılmıştır. rumi motifi 9. yüzyıldan itibaren süsleme sanatlarında birçok alanda 

kullanılarak günümüze kadar devam eden motifler arasındadır (Özkeçeci ve 

Özkeçeci, 2007: 83). Bu tabak deseni üzerinde kanatlı rumi deseni örneği 

görülmektedir. Kanatlı rumiler, düz rumilerin geliştirilmesinden oluşmuştur. Bu rumi 

motifi kanatları sayesinde, kompozisyon içinde saplarla başka bir motife 

bağlanabilmektedir ve yeni kompozisyon olanakları sağlamaktadır (Kocabaş, 2015: 

52). 

Kaynak: (Bilgi, 2005: 162; Özkeçeci ve Özkeçeci, 2007: 83; Kocabaş, 2015: 52).  
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Katalog No:6 

Fotoğraf No:27 

Tarihi: 20. yüzyılın başı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No: 331 

Ölçüleri: Çap: 22.7 cm; yük. 4.5 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form:  Düz ağızlı, sığ gövdeli, halka 
dipli tabak 

Süsleme Tekniği: Devetüyü rengi 
hamurlu, beyaz astarlı, Sıraltı dekorlu 
seramik 

Motif Şekli: Bitki-hayvan motifli 
tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın kenar kısımlarında hafif sır atmaları görülmektedir. 

Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve ağız kenarında onu 

çevreleyen iki sıra ince mavi renkte bordürden oluşmaktadır. Tabağın 

renklendirilmesi kobalt mavisi, mavi, firuze, sarı ve toprak kırmızısı renklerde olup 

kontürleri siyahtır. Tabağın göbek kısmında; yeşil gövdeli, sarıkuyruklu, aynı irilikte 

balık motifi görülmektedir. Balıklar tabağın tam ortasında belirli aralıklarla 

yerleştirilmiş ve asimetrik görünümdedir. Balıkların gövde kısımları pul desenli, 

gözleri ve kuyrukları sarı renktedir. Balıkların etrafını çevreleyen iri bir dal ve bu 

daldan çıkan yan dallar görülmektedir. Bu dallar üzerinde gonca, rozet, tomurcuk 

motifleri ve dalı kaplayan küçük yaprak ve ince dallarla desen tamamlanmıştır. 

İkonografi: Bu tabağın süslemesinde balık figürü, gonca motifi, dallar ve yapraklar,  

iki kontürden oluşan ince bordür, 19. yüzyıl başlarında Kütahya çinilerinde renk, 
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desen ve şekil bakımından gerileme devam etmiştir. 19. yüzyıl sonlarında Kütahya 

çini imalatı yeniden canlanmaya başlamış.  

Kaynak: (Bilgi, 2005: 172).  
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Tablo 3. 1. Klasik Osmanlı’dan Geç Döneme kadarki Kütahya Tabak Örnekleri 

3.1.1. Klasik Göbek- Bordür Düzenlemeleri. 

3.1.1.3. Göbek Kısmı Merkezi Simetrili Tabaklar 

Katalog No:7 

Fotoğraf No:28 

Tarihi: 18. yüzyılın ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No:  SK 271 

Ölçüleri: Çap: 17.6 cm; yük. 4 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş gövdeli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı, 
kurşun sıraltına dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel Motifli Tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın görüntüsü kenarları deforme olmuş, sır atmaları 

görülmektedir. Tabağın süslemesi halka oluşturacak biçimde yerleştirilmiş bitki 

motifli bir dekorla süslenmiştir. Tabağın bordür şeması dekorlar mavi kontürle 

belirtilmiş eşmerkezli daireler biçiminde düzenlenmiştir. Bu dairelerin dizilimi tabak 

kenarında iki kontür arasına yerleştirilmiş ince bir kuşak ve bu kuşak içerisinde siyah 

kontürlü, sıralı elips şeklinde dizilimler bu dizilimleri bölen belirli bir düzende 

birbirine tuturularak yerleştirilmiş öbek şeklinde iri benekler görülmektedir. Orta 

kısımda tek kontürle geçiş sağlanmış, göbekte ise tabağın kenarındaki dizilim 

tekrarlamıştır. Tabağın süslemesinde siyah kontürlü çiçek motifinde göbek kısmına 

yerleştirilmiş olan sarı benekli göbek ve toprak kırmızısı renkte onu çevreleyen bir 

halka ve çevresinde de sıralı dilimli beyaz renkte yarım daireler dizilmiştir. Her iki 

uçta sağlı sollu kıvrık sarı mavi renkte yapraklarla süslenmiştir. İkinci aralığa 
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yerleştirilmiş olan kısımda ise merkeze dört eşit parçaya yerleştirilmiş, ortası sarı 

benekli yaprakları mor renkte çiçek motifi görülmektedir. Bu motifin her iki ucunda 

ise kıvrık sarı mavi renkte yapraklar yerleştirilmiştir. Dışa doğru üçüncü kuşak içine 

yerleştirilmiş motifte ise dört eşit parçaya bölünmüş saz üslubu diyebileceğimiz 

parçalı yaprakların sırtında toprak kırmızısı renkte çiçek motifleri görülmektedir. 

Parçalı yaprakların ucunda ise birbirine tutturulmuş mor renkte benekler uçlarında 

kıvrık sarı kobalt renkte yapraklarla tamamlanmıştır. Sırt kısımda ayrıca çiçek 

motifine yakın kobalt sarı renklerde yaprakları görmekteyiz. 

İkonografi: Bu tabağın süslemesinde ince bir bordür vardır. Mor renkte çiçek 

motifleri, saz üslubu parçalı yapraklar,  tek ve iki sıra kontürlü elips şeklinde dizilmiş 

bordür, Bu tür motifler, 16. yüzyıl saray atölyelerinin çinilerini, özellikle de iri 

çiçeklerle saz yapraklarının bir arada kullanıldığı saz üslubunu hatırlatmaktadır. 

Saray atölyelerinin yarattığı bu motifler bütün Osmanlı İmparatorluğu’na yayılmış ve 

yaklaşık iki yüz yıl sonra Kütahya’da olduğu gibi yerel atölyelerde sürdürülmüştür. 

Kaynak: (Soustiel, 2000: 160).  
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Katalog No:8 

Fotoğraf No:29 

Tarihi: 18. yüzyılın ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No:  SK 362 

Ölçüleri: Çap: 18.2 cm.; yük. 4.3 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş kenarlı tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı, 
kurşun sıraltına dekorlu seramik 

Motif Şekli: Dört madalyonlu bitkisel 
motifli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Beyaz astarlı bu tabak mavi bir zemin üzerinde öne çıkan dört 

oval madalyonla süslenmiştir. Madalyonların içinde yapraklı dallardan çıkmış, aynı 

yönde devam eden kırmızı ve sarı çiçekler vardır. Tabağın ortası da aynı çiçek 

motifleriyle süslenmiştir. Bu çiçek motifleri beyaz bir zemin üzerinde halka 

oluşturacak biçimde yer almaktadır. Tabağın süslemesi orta merkezde kobalt renkte 

daire içine yerleştirilmiş yeşil ve kahve tonlarında simetrik görünümlü çiçek motifi 

ile onunla bağlantılı yeşil renkte yapraklarını görmekteyiz. Tabağın dışına doğru yine 

kobalt renkte kontür içine yerleştirilmiş kuşak içinde halka oluşturacak biçimde 

yerleşen üçlü çiçek motifi görülmektedir. Çiçek motifi ortası siyah benekli sarı 

renkte bir diğer göbek ve onu çevreleyen dilimli kahve tonlarında çiçeğin 

yapraklarını görmekteyiz. Bu motifin devamında birbirine tutturulmuş mor renkte 

benekler çok parçalı yaprak ve bağımsız diğer yapraklar görülmektedir. Tabağın 

kenar kısmında kobalt renkte yerleşmiş kuşak içindeki madalyonların içinde yine 

tabağın genelinde hâkim görülen çiçek motif düzenini görmekteyiz. Uzun bir dal 
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üzerine yerleştirilmiş bu çiçek motifi diğer motiflere göre daha büyük yerleşmiş 

ortası sarı renkte bir göbek ve kahve tonlarında yaprakları görülmektedir. Dalın yeşil 

ve sarı yapraklarını görmekteyiz. Dal motifi yer zeminini belli eden iki yaprak yukarı 

doğru çıkarken siyah renkte bir tomurcuk ve yukarı çıkışı sarı yapraklarla 

sağlanmakta diğer yapraklar yeşil renktedir. Tabağın genelinde renklerde desen sınırı 

dikkate alınmamış yer yer taşmalar görülmektedir. 

İkonografi: Bu tabağın süslemesinde Madalyon, dallar üzerine yerleşen çiçek ve 

yapraklar, tekli iki sıra kontür, Dekorun tabak üzerindeki bölümlenişi, Qing 

Hanedanı döneminde üretilmiş, 1700 ile 1720 yıllarına tarihlenen “famille verte” 

denilen Çin porselenlerini andırmaktadır. Bu dörtlü kompozisyon Osmanlı 

sanatçılarının simetrik kompozisyonları daha çok tercih ettiğini göstermektedir.  

Kaynak: (Soustiel, 2000:161).  
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Katalog No:9 

Fotoğraf No:30 

Tarih: 18. yüzyılın ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No: 242 

Ölçüleri: Çap: 19.6 cm; yük. 4.9 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş kenarlı tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı, 
kurşun sıraltına dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel motifli tabak 

 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Bu tabağın görüntüsü yer yer koyu renkte lekeler ve sır 

çatlakları görülmektedir. Bazı kısımlarda sır atmaları vardır. Tabağın süslemesi tek 

renk kobalt ile çalışılmıştır. En yoğun olan orta merkezdeki motif dairesel şekilde 

yerleşmiş çiçek motifidir. Kompozisyon merkezden dışarıya doğrudur. Merkezdeki 

penç motifi ve bunun dışını çevreler şekilde sekiz kollu yıldız görülmektedir. 

Yıldızların uç kısımlarında Rumi tepelikler görülmektedir. Yıldızların ara boşlukları 

iğne yapraklı dallarla tamamlanmıştır.  

Tabağın dış kısmında bir sıra halinde iğne yapraklı dallardan çevrili bir bordür, 

iç kısımda eşit dalgalı saptan çıkan iğne yapraklı dallarla çevrelenmiş ikinci bir 

bordür vardır. Tabağın genelinde merkezden dışa doğru kompozisyonda dengeli bir 

yerleşim görülmektedir. Dekorlama serbest fırça vuruşlarıyla çalışılmıştır. 
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İkonografi: Bu tabağın süslemesi penç, sekiz kollu yıldız motifi, Rumi tepelikler, 

iğne yapraklı dallar, sıralı kontürsüz iki sıra bordür dolgusu ile özgün bir desen örnek 

tasarımıdır. Geç dönem Kütahya desenidir. 

Kaynak: (Bilgi, 2005: 69).  
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Katalog No:10 

Fotoğraf No:31 

Tarih: 18. yüzyılın sonu-19.yüzyıl 
başı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No:  460 

Ölçüleri: Çap: 20.8 cm; yük. 3.8 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Çukur gövdeli ve halka kaideli 
tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz/krem renkli 
hamurlu, beyaz astarlı,  Sıraltına 
dekorlu seramik 

Motif Şekli:  Çizgisel Tarama Motifli 
Tabak 

 

Süsleme Tasarımı:  Desenin tamamını görebildiğimiz tabağın süslemesi göbek 

kısmı geniş ve onu çevreleyen iki ince bordür arasına yerleştirilmiş geniş bordür ile 

çevrelenmiştir. İkinci bordür ensiz ve geniş bordür ile göbek arasına yerleşerek bir 

anlamda geçiş şeridi temsil eder. Tabağın süslemesi şeffaf firuze sıraltına siyah 

dekorludur, bazı kısımlarda yoğun koyu renk tonu geçişi görülmektedir. Tabağın 

kenar bordürü, içi taramalı dikdörtgen paftalara ayrılmıştır. Paftaların araları stilize 

iğne yapraklı bitki motifleri ile süslenmiştir.  Orta merkezdeki motif çarkıfelek 

şeklinde düzenlenmiştir. Motifin merkezinde düzensiz şekilli taramalar 

görülmektedir. Dışında bir sıra halinde düzensiz bir şekilde çevrelenmiş tarak motif, 

onun dışında döner vaziyette yerleştirilmiş birbirini takip eden tarak motifleri 

bulunmaktadır. Şekillerin arasında merkezden dışarıya doğru çizgi şeklinde taramalar 

vardır. Motif en son etrafını çevreleyen tarak şeklinde çizgisel şekillerle 
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tamamlanmıştır. Tabağın genelinde yer yer yeşile çalan renk taşmaları 

görülmektedir.  

İkonografi: Bordüre ve göbeğe çalışılmış bu tabak üzerinde çarkıfelek görünümünde 

tarak motifi ile taramalar yapılmıştır. İki kontür arasında yine aynı motif ile bordür 

dolgusu görülmektedir. Desen üzerindeki tabak motifi daha çok doğum ve evlilik, 

malı, mülkü, canı korumak için kullanılan motifler sınıfında yer almaktadır (MEB, 

2011: 9). 

Kaynak: (Gök ve Soley, 2015; 16). 
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Katalog No:11 

Fotoğraf No:32 

Tarihi: 19. yüzyılın sonu 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri:  Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No:  346 

Ölçüleri: Çap: 29.4 cm; yük. 4.8 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Dışa doğru açılan geniş ve düz 
ağızlı, sığ gövdeli, halka dipli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı,  
Sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel motifli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Tabak dışta ince bir sıra bordür, iç kısımda iki ince kontür 

arasına yapılan bordür ile tamamlanmıştır.  En dıştaki geniş bordürde Barok tarzı  

“S” kıvrımlı bordür, ağız kenarında stilize rumi kıvrımları ve üçgen düzende 

istiflenmiş stilize üzüm motifine benzer şekilde sıralanmış meyve kümesi ile 

dönüşümlü olarak bordürü çevrelemiştir.  

Göbekle geçişi sağlayan bordür arasında ise kobalt arka plan üzerine 

yerleştirilmiş sıralı beyaz renkte geçmeler görülmektedir. 

Göbekte orta merkezde penç motifi,  ince dallarla bağlı üç karanfil ve şemse 

içinde hatayilerle küçük çiçek ve yapraklar görülür. İnce dalların merkezden kıvrımlı 

olarak sağ ve sol yöne serpiştirilerek görülmektedir. Karanfil motifleri yönleri 

merkezi gösterecek şekilde yerleştirilmiştir. Dallar üzerinde irili ufaklı yapraklar, 

büyüklü küçüklü tomurcuklar, çiçek motifleri, açmamış karanfil motifleri ile dallar 

doldurulmuştur. Tabağın genelindeki kompozisyon düzeninde iç kısımdaki desen 
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daha ince ve zarif şekilde düzenlenmiş, buna nazaran dış bordür kısmındaki desen 

oldukça büyük ve basit şekilde düzenlenmiştir. İç ve dış kısımdaki desende bir 

uyumsuzluk söz konusudur.  

İkonografi: Tabağın süslemesi Penç, karanfil, şemse içinde hatayiler, karanfil, 

yapraklar, tomurcuk motifleri, S kıvrımlı bordürler, ince bir sıra bordür, iki ince 

kontür arasında bordür dolgusu görülmektedir.  

Üzüm salkımı desen örneği 16. yüzyıl mavi-beyaz çini tabaklar üzerindeki 

örneklerde görülmektedir (Kocabaş, 2015: 49). Tabak üzerinde natüralist üslupta 

çalışılmış karanfil motifi görülmektedir. 

Kaynak: (Bilgi, 2005:163; Kocabaş, 2015: 49).  
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Katalog No:12 

Fotoğraf No:33 

Tarihi: 19. yüzyılın sonu -20. 
yüzyılın başı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri:  Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No: 155 

Ölçüleri: Çap: 27.1 cm; yük. 4.2 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form:  Dışa dönük düz ağızlı, sığ 
gövdeli, halka dipli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz hamurlu, 
beyaz astarlı,  Sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel motifli tabak 

 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın görüntüsü kenarları hafif deforme olmuş, sır atmaları 

görülmektedir. Tabağın süslemesi orta merkezde penç motifi onu kuşatan yeşil 

bordür üzerine kobalt renkteki birbirini takip eden dendanlarla çevrilmiştir. 

Dendanların merkezine kırmızı benekler kondurulmuş dendan aralarıda beyaz küçük 

yapraklarla süslenmiştir. Tabağın çevresini kuşatan ¼ simetrik desende simetri 

noktalarında lale ve gonca motifleri, turkuaz renkteki S yaprak, yeşil parçalı 

yapraktan çıkan hatayi ve süsen motifleri ile süslenmiştir. Boşluklar sarı, kırmızı 

tomurcuklar ve küçük yapraklarla doldurulmuştur.  

İkonografi: Tabağın süslemesi Penç motifi, karanfil, lale, tomurcuk ve yaprak 

motifleri, desen ¼ simetrik görüntüde ve geniş bordür dolgusu görülmektedir. 

Yapraklar, bütün motifler gibi Türk çini sanatında stilize edilmiş, kendi başına 

kompozisyon oluşturabildiği gibi motifin tamamlayıcı elemanı durumundadır. 16. 
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yüzyıl Osmanlı sanatında Şah Kulu yaprak desenleri sıklıkla görülmektedir 

(Kocabaş, 2015: 40). 

Kaynak: (Bilgi, 2005: 191).  
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Katalog No:13 

Fotoğraf No:34 

Tarihi: 20. yüzyıl başı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No:  SK 214 

Ölçüleri: Çap: 18.7 cm; yük. 5.8 cm 

Malzeme: Silisli hamur  

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Sığ gövdeli, Kafes oymalı 
tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı, 
kurşun sıraltına dekorlu seramik 

Motif Şekli: Kafes Oyma Desenli 
Bitkisel Motifli Tabak 

 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Bu örnekte olduğu gibi ayaklı tabağın süslemesinde sıralı kobalt 

mavi, firuze, kırmızı, zeytin yeşili ve siyah renkle boyanmış sepete benzeyen, 

birbirine geçmiş şeritlerden oluşan, kafes oymalı kenarları görülmektedir. 

 Göbekle sepeti firuze renkte bir bordür ayırmaktadır. Sepetin ortası ise çok 

renkli sık çiçekli bir kompozisyonla süslenmiştir. Kobalt, mavi renklerde penç motifi 

ve onun çevresinde dört köşesine yerleştirilmiş olan ortası kırmızı göbekli kobalt 

mavisi ve kırmızı renklerde goncagül motifleri görülmektedir. Kenar çevresindeki 

boşluklar sık çiçekler, farklı türde yapraklarla kompozisyon tamamlanmıştır.  

 

İkonografi: Tabağın süslemesi kafes oymalı desen, goncagül motifi, çiçekler ve 

yapraklar görülmektedir, 19. yüzyılın sonundan itibaren Kütahya’da gelişen dekoratif 
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ve turistik seramik yapımı, değişik biçimlerde ve çeşitli işlevlerde objeler 

üretilmesine yol açmıştır. Kaynak: (Soustiel,  2000: 168).  
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Katalog No:14 

Fotoğraf No:35 

Tarihi: 20. yüzyılın başı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No: 211 

Ölçüleri: Çap: 26.2 cm; yük. 4.7 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form:  Düz ağızlı, sığ gövdeli, halka 
dipli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz hamurlu, 
beyaz astarlı, Sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Geometrik-bitkisel 
motifli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

tek sıra siyah kontür çevrelemektedir. Süslemesi göbek kısmından başlayarak desen 

birbirini takip eden bir düzende devam etmektedir. Renklendirilmesi; kobalt mavisi, 

firuze, sarı, mangan moru ve toprak kırmızısı renklerde olup kontürleri siyahtır. Orta 

merkezde kırmızı renkle başlayan göbeği turkuaz, mavi beyaz tonlarda penç motifi 

görülmektedir. Merkezden dışarıya doğru iç içe geçmiş bir sıra dendanlı bir sıra düz 

geçmelerin içi iri sarı benek ve beyaz yaprakla süslenmiştir. Geçmelerin zemininde 

kobalt ve yeşil renk sıralı olarak kullanılmıştır. Kalan boşluk toprak kırmızısı 

renklerde kenarları dendanlı kontürle sınırlandırılmış, iki kontür arasında turkuaz 

renk kullanılmıştır. Toprak kırmızısı renkteki zemin üzerinde ara boşluklarda sarı 

benekler kullanılmıştır.  
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İkonografi: Bu tabağın süslemesi penç motifi, geçmeler, yapraklar, iki kontür 

dolgusu görülmektedir. Geometrik motifler Türk süsleme sanatlarında İslam öncesi 

dönemde, Uygurlar, Selçuklu, Beylikler dönemi ve Osmanlı sanatında varlığını 

kesintisiz sürdürmüştür. En gelişmiş şekli Anadolu Selçukluları döneminde 

görülmektedir (Özkeçeci ve Özkeçeci, 2007: 93). Geçmelerin basit ve karmaşık 

türdeki en iyi örneklerine 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu’lar tarafından yapılmış olan 

Kur’an-ı Kerimler ve diğer yazmalı örneklerde rastlanmıştır. Daha sonraki 

örneklerde sanatçılar tarafından benimsenmiş ve çok çeşitli süslemelerde 

kullanılmıştır. Geçme denilen bezeme motifinde alttan ve üstten birbirini aşarak hasır 

örgüsü deseni görüntüsündedir ve bitkisel süsleme ile birlikte çok çeşitli 

kompozisyonlara olanak vermektedir (Savaş, 2013: 107). 

Kaynak: (Bilgi, 2005: 193; Özkeçeci ve Özkeçeci, 2007: 93; Savaş, 2013: 107). 
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Tablo 3. 1. Klasik Osmanlı’dan Geç Döneme kadarki Kütahya Tabak Örnekleri 

(XV. yy. -XX. yy. I. yarısı) 

3.1.1. Klasik Göbek- Bordür Düzenlemeleri 

3.1.1.4. Göbek Kısmı Serbest Düzenlemeli Tabaklar 

Katalog No:15 

Fotoğraf No:36 

Tarihi: 17. yüzyıl sonları 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Okayama Orient 
Müzesi. Orta Doğu Kültür Merkezi, 
Japonya 

Envanter No: 

Ölçüleri: Çap: 33.4 cm 

Malzeme: Beyaz astarlı çini çamuru 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Orta kısmı geniş kenarlı tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astar üzerine 
sıraltı boyama 

Motif Şekli: Gemili Osmanlı 
seramiği, Kalyon 

 

Süsleme Tasarımı: Kenarları hafif deformeli tabağın süslemesi göbek kısmı geniş 

ve onu çevreleyen iki ince bordür arasına yerleşen geniş bordür ile çevrelenmiştir. 

Geniş kenar bordürü kobalt arka plan üzerinde ard arda sıralanmış beyaz dendanların 

ortası kırmızı beneklerle bezenmiştir. İkinci bordür ensiz ve geniş bordür ile göbek 

arasına yerleşerek bir anlamda geçiş şeridi temsil eder. İlk ve ikinci bordürün içi 

beyaz bırakılmıştır.  

Tabağın göbek kısmında ise turkuaz mavi, koyu mavi, koyu kırmızı ve siyah 

renkler uygulanmıştır. Tabak siyah kontürlü olup, beyaz zemin üzerindeki orta 
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merkezde bordası siyah renkte tek ambarlı kalyon canlandırılmaktadır. Tepede ve 

altta üçer yelkenden oluşur. Ortadaki yelken ise toplanmış durumdadır. Kalyon engin 

sularda dalgalanıyor gibidir. Üste görülen üç yelkenli dikine koyu mavi-beyaz çizgili 

olup alt kısımda olan geniş iki yelken turkuaz mavi renkte görülmektedir. Güvertede 

ve direklerde koyu kırmızı süslemeler mevcuttur. Direklerin çevresinde siyah renkte 

direk halatları sağlı-sollu tutunmuştur. Beyaz arka plan üzerinde üst kısımda dengeli 

bir şekilde yerleştirilen koyu kırmızı renkteki bulut motifinin kenarından çıkan 

lacivert tirfiller ile kompoziyondaki boşluklar doldurulmuştur. Turkuaz mavi 

renkteki denizin alt kısmı daha sakin olduğunu belirtmek için daha ince fırça 

darbeleri ile ince dendanlar,  üst kısımda ise daha iri dalgaları belli etmek için daha 

kalın dendanlarla koyu mavi renk ile kontürlenmiştir. 

İkonografi: Kalyon gemisi, yelkenler, kıvrımlı bulutlar, geniş bordürün dolgusu 

görülmektedir. 16- 17. yüzyıllarda denizlerdeki başarılarla ve ticaretle moda olan 

tekne ilgisi ve sevgisi İznik seramiklerinde hayat bulmuştur. İznik seramiklerini uzak 

seferlere taşıyan ve İstanbul tersanelerinde üretilen Osmanlı kadırgaları, yelkenlileri, 

kalyonları, İznik tabaklarında, kupa, vazo ve sürahilerinde resmedilmiştir (Öney, 

2009: 16). 1645-69 Girit seferi sırasında kadırgalar Venedik kalyonlarının karşısında 

zorlanınca, 17. yüzyıl ortalarında Osmanlı donanması kalyona geçmiştir. Kalyonlar 

hem üst güvertelerinde hem de iki veya üç katlı olabilen ambarlarında top bataryalı 

olabilmektedir. Üç büyük yelken direkleri ve seren yelkenleri ile heybetli 

görünmektedir (Öney, 2009: 18-21). 16. yüzyıla ait seramiklerde mavnalar ve 

kadırgalar donanmanın gücünü yansıtırcasına grup halinde resmedilirken, 17-18. 

yüzyıl örneklerinde çoğunlukla tabakları tek bir kalyonun süslediği görülmektedir 

(Öney, 2009: 22). Klasik Osmanlı dönemi İznik çini deseni uygulanmıştır. 

Kaynak: (Öney, 2009: 16-18-21-22-120).  
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Katalog No:16 

Fotoğraf No:37 

Tarihi: 17. yüzyıl sonu-18. yüzyıl  

Üretim Yeri:  Kütahya 

Teşhir Yeri: Victoria ve Albert 
Müzesi. Londra 

Envanter No: 645-1883 

Ölçüleri: Çap: 30 cm 

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Çarkta 
şekillendirme. 

Form: Geniş kenarlı çukur tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astar üzerine 
sıraltı boyama 

Motif Şekli: Gemili Osmanlı 
Seramiği, Yelkenli 

 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

çevreleyen iki sıra bordürden oluşur. İki ince bordür arasına yapılan geniş bordürde 

çiçek ve yaprak motifleri sıralı halde tabağın etrafını çevrelemektedir. Çiçek 

motiflerin merkezinde siyah renk motifin tamamında turkuaz renk görülmektedir. 

Soluk yağ yeşili renkteki yaprak motifleri sade ve simetrik bir şekilde kullanılmıştır. 

Geniş boşluğun iç kısmını kaplayan desenin orta kısmında siyah renkteki kalyonun 

güvertesi turkuaz mavi renktedir.  Güverteli kalyon çift ambarlı olup, üst üste iki sıra 

halinde görülen soluk çimen yeşili yelkenle tamamlanmıştır. İki yanda üçer sıra 

halinde inen siyah yelken halatları kırmızı renkte düğümlerle bağlanmıştır. Tabağın 

her iki yanında kalan boşluk kırmızı karanfil motifi ile bezenmiştir. Motifin dalları 

soluk yeşil renktedir. Karanfil motifleri desenin her iki yanında simetrik gibi gözükse 

de desen incelendiğinde sol taraftaki karanfil motifinin yönü farklı olduğundan ve 

motiflerin büyüklüklerinin birbirinden farklı olması desende simetrinin olmadığını 
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göstermektedir. Deniz görünümü dalgasız kabarık görünümündedir. Turkuaz renkte 

olan denizin içinde ortası kırmızı benekli beyaz çiçek motifleri serpiştirilmiştir.   

İkonografi: Tabağın üzerinde kalyon gemisi, penç motifi, geniş bordürün dolgusu, 

Kütahya çini deseni uygulanmıştır. Gemi ve Kalyon motiflerinin pek çok çeşidi 

çalışılmıştır. Özellikle 16.-18. yüzyıl seramiklerinde çok görülmektedir (Savaş, 2013: 

99). Buradaki tabak örneği yerel halk tarafından yapılmış çalışmalardan biridir.  

Kaynak: (Öney, 2009: 12; Savaş, 2013: 99).  
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Katalog No:17 

Fotoğraf No:38 

Tarihi: 19. yüzyıl başı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Karatay Medresesi, 
Konya 

Envanter No: 1235 

Ölçüleri: Çap 32.1 cm; yük. 5.5 cm 

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş kenarlı çukur tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı, 
sıraltına dekorlu seramik 

Motif Şekli: Gemili Osmanlı 
seramiği, Kalyon 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın bir köşesinde sır ve zemin atması görülmektedir buda o 

kısımdaki süslemenin kaybolmasına sebep olmuştur. Bordüre gelen bu kısmın 

tamamını algılayabiliyoruz. Tabağın süslemesi göbek kısmı geniş ve onu çevreleyen 

iki ince bordür arasına yerleşen geniş bordür ile çevrelenmiştir. Geniş kenar bordürü 

beyaz zemin üzerinde, belirli sıra takip ederek arka planı turkuaz renkte siyah 

kontürlu sırt sırta yerleşmiş asimetrik S’ler devamında beyaz zemin üzerinde siyah 

kontürlu sıralı iki sıra halinde küçük helezonlar yerleşmiştir.  İkinci bordür ensiz ve 

geniş bordür ile göbek arasına yerleşerek bir anlamda geçiş şeridi temsil eder. İlk ve 

ikinci bordürün içi beyaz bırakılmıştır. Tabağın göbek kısmında kaverengi bordalı, 

lacivert renkli çift ambarlı, üç direkli kalyon şişkin mavili ve kırmızı yollu yelkenleri 

ile canlandırılmıştır. Sağ köşede Osmanlı bayrağı dalgalanır ve hünkâr köşkü 

görülür. Orta ve yan direğin üst kısmında iri birer torba asılıdır. Kalyonun altında 

aynı yönde iri helezonlu kıvrılmalar denizin dalgalı olduğu izlenimi vermektedir. 

Deniz zeminin rengi turkuaz renkte olup iri siyah benekler yerleştirilmiştir. Tabağın 
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kenar boşluklarında üstte ve sağ yanda kıvrımlı bulutlar görülmektedir. Tabağın 

geniş kenar bordürü karaları simgeleyen aralarında büyük S biçimi şekiller bulunan 

Çin kayaları ile süslenmiştir aralarda rumi motifi serpiştirilmiştir.  

İkonografi: Tabak üzerinde kalyon gemisi, yelkenler, kıvrımlı bulutlar, geniş 

bordürün dolgusu,16- 17. yüzyıllarda denizlerdeki başarılarla ve ticaretle moda olan 

tekne ilgisi ve sevgisi İznik seramiklerinde hayat bulmuştur. İznik seramiklerini uzak 

seferlere taşıyan ve İstanbul tersanelerinde üretilen Osmanlı kadırgaları, yelkenlileri, 

kalyonları, İznik tabaklarında, kupalarında, vazolarında, sürahilerinde resmedilmiştir 

(Öney, 2009: 16). 

Girit seferi sırasında kadırgalar Venedik kalyonlarının karşısında zorlanınca, 

17. yüzyıl ortalarında Osmanlı donanması kalyona geçmiştir. Kalyonlar hem üst 

güvertelerinde hem de iki veya üç katlı olabilen ambarlarında top bataryalı 

olabilmektedir. Üç büyük yelken direkleri ve seren yelkenleri ile heybetli 

görünmektedir (Öney, 2009: 18-21). 16. yüzyıla ait seramikler de kadırgalar 

donanmanın gücünü yansıtırcasına grup halinde resmedilirken, 17-18. Yüzyıl 

örneklerinde çoğunlukla tabakları tek bir kalyonun süslediği görülmektedir (Öney, 

2009: 22). 

Kaynak: (Öney, 2009: 16-18-21-22-116).  
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Katalog No:18 

Fotoğraf No:39 

Tarihi: 19. yüzyılın ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No:  SK 217 

Ölçüleri: Çap: 26.1 cm; yük. 3.8 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş kenarlı tabak 

Süsleme Tekniği: Astarlı, kurşun 
sıraltına dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitki-İbrik motifli tabak 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

çevreleyen iki sıra bordürden oluşur. İki ince bordür arasına yapılan geniş bordürde 

kuşak içinde dört tarafa eşit bir şekilde dağılmış olan grup halinde ve dağınık 

durumda kıvrımlı helezonlar, bunların arasında da bordürden yukarıya doğru kısa 

paralel çizgiler vardır. İbrik ağız, kulp ve kapağı ile birbirini tamamlamıştır. Formun 

iç kısmı simetrik rumi motifi ile bezenmiştir. Motifin kapalı alanlarında zemin rengi 

olarak kırmızı ve yeşil kullanılmıştır. Rumi motifi genelde zemin rengi beyaz 

bırakılmıştır. İç kısımdaki hurdeler yeşil renklendirilmiştir. Sağlı sollu simetrik 

yerleştirilen rumi motiflerinde turkuaz renk hâkimdir. İbriğin kapak kısmında 

gövdeden gelen rumi motifi deseni tamamlamıştır. Kulp kısmında basit bir kulp 

yerine rumi motifli bir kulp yapılmıştır. Ayak tabanı turkuaz renkte bantla 

çevrelenmiştir. Arka planı kobalt renkte olan ayak beyaz şeritlerle bölmelere 

ayrılmış, bölmelerin içi yarım çiçek motifleri ile süslenmiştir. Kenar boşluklar ise 

bize göre ibriğin sol köşesinden çıkan bir helezon dal üzerine yerleştirilmiş birbirine 



131 
 
benzer gonca motifi ve onlardan çıkan küçük basit yapraklar ve tirfillerle 

süslenmiştir. Motiflerin çanak kısmı yeşil ve turkuaz renkte, taç yapraklarda kobalt 

ve kırmızı renk hâkimdir. Yapraklarda yeşli ve turkuaz, yaprak uçlarına konulan 

motifler ve tirfillerde kırmızı renk kullanılmıştır.  

İkonografi: Tabağın süslemesi kapaklı ibrik motifi, hatayi motifleri, gonca ve 

yapraklar, geniş bordürün dolgusu görülmektedir. Bu tür desenlerde bitkilerin çıkış 

noktasını, vazo, sürahi, kâse gibi formların süslemesinde rumi ve bulut motifleri 

kullanılmıştır (Savaş, 2013: 97). Kapaklı ibrik ya da kahveden motifi 16. yüzyıl 

sonundan itibaren seramikleri süslemiştir. Bu ender rastlanan motif İznik 

seramiklerinde tıpkı köşk, hayvan ya da insan motifleri gibi kullanılmıştır. Tabak 

kenarında bulunan dalga ve kayalar 16. yüzyıl çinilerinin tipik bir özelliği olan 

bordürle süslenmiştir (Soustiel, 2000: 167). 

İbrik Avrupa’da Ortaçağ’da ve 17. yüzyılın sonlarına kadar sofrada içilecek 

suyu ibriğe benzeyen kaplara koydukları gibi yemeğe oturmadan ve yemekten 

kalktıktan sonra bununla ele su dökülerek eller yıkanmaktaydı (Kürkman, 2005: 

327). 

Kaynak: (Soustiel, 2000: 167; Kürkman, 2005: 327; Savaş, 2013: 97).  
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Tablo 3.1. Klasik Osmanlı’dan Geç Döneme Kadarki Kütahya Tabak Örnekleri 

(XV. yy. -XX. yy. I. yarısı) 

3.1.1. Klasik Göbek- Bordür Düzenlemeleri 

3.1.1.5. Göbek Kısmı Kumaş Desenli Tabaklar 

Bu kısım ile ilgili eser görseline rastlanmamıştır. 
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Tablo 3. 1. Klasik Osmanlı’dan Geç Döneme Kadarki Kütahya Tabak 

Örnekleri (XV. yy. -XX. yy. I. yarısı) 

3.1.2. Bordürsüz Sade Düzenlemeler 
3.1.2.1. Ayna Simetrili Düzenlemeli Tabaklar 

Katalog No:19 

Fotoğraf No:40 

Tarihi: 18. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No:  SK 321 

Ölçüleri: Çap: 15.5 cm.; yük. 3.9 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş gövdeli tabak 

Süsleme Tekniği: Astarlı, kurşun 
sıraltına dekorlu seramik 

Motif Şekli: İnsan motifli tabak 

 

 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

çevreleyen iki sıra siyah kontürlü bordürden oluşur. Tabağın göbek kısmında orta 

merkezde saçları sağ yandan toplu düz bir biçimde aşağa doğru bırakılmış, oval yüz 

hatlarına sahip çekik badem gözlü bir kadın figürü bulunmaktadır. Tasvir edilen 

kadının bize göre sol eli havada çiçek tutmaktadır ve sağ elide önde göbek hizasında 

durmaktadır. Kıyafet dikine mavi-beyaz çizgili şalvar ve onun üzerinde uzun 

kahverengi kaftan ve kaftanın üzerinde belden aşağıya doğru üçgen bir şekilde 

uzanan siyah püsküllü sarı kuşakla bağlanmıştır.  Kaftan içindeki gömlek zemin 

renginde olup turkuaz renginde renk taşmaları görülmektedir. İçlik boğazına kadar 

kapalı bisiklet yakalıdır. Yaka kısmı siyah biye ile çevrilmiştir. Figürün başında; 
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kıyafeti ile uyumlu renklerde, sarı ve kahverengi çizgilerin arasına yapılan kesik 

çizgilerden oluşan, asimetrik desenli, sola yatık, uzun, şekli pek belli olmayan başlık 

bulunmaktadır. Kıyafet sade sarı çarıklarla tamamlanmıştır. Kadın figürünün bize 

göre sol elinde tuttuğu gül motifi ile başının sağ alt köşesinde saçlarının arasına 

iliştirilmiş gül motifi aynıdır. 

Genel olarak kadın figürünün tamamına baktığımızda kıyafetindeki renk 

uyumu, dikine mavi-beyaz şalvarı, elinde ve başındaki çiçek ile uyum içinde olduğu 

söylenebilir. Tabağın kenar boşlukları iki yöndede aynı türde çiçek dalı motifleri 

görülmektedir. Çiçek dalı yaprak motifi ile başlamış yukarıya doğru uzanan sağlı 

sollu farklı renk ve şekillerde yaprak motifleri ile süslenmiş merkezde bir çiçek ve 

çiçeğin üzerinde kıvrımlı bir dal ile tamamlanmış dalın uç kısımları kırmızı 

beneklerle süslenmiştir. Çiçek; sarı çanak, onu çevreleyen taç yaprakları ve iç 

kısmında siyah dikine çizgi şeklinde tohumludur. Tabağın sağ kısmına kalan çiçek 

dalı üstte ve daha uzun diğer yönde bulunan çiçek dalına göre daha soluk renktedir.  

Tabağın genelinde naif bir görünüm ve basit bir çizimle tasvir edilmiştir. 

Renklerde desen sınırı dikkate alınmamış, taşmalar görülmektedir.  

İkonografi: Tabağın süslemesi elinde çiçek tutan kadın figürü, dal üzerinde basit 

çiçek ve yapraklar görülmektedir. 17. yüzyıl ortasında yapılan İznik seramiklerinin 

geleneğini devam ettirir. 18. yüzyılın ikinci yarısında, Osmanlı İmparatorlu’nda 

selimiye adı verilen yeni bir çizgi kumaş türü yaygınlaştı. Kumaşın çizgileri küçük 

çiçeklerle süslenmiş şeritler halinde ve çoğunlukla telle dokuma yapılmaktadır. 

Türkiye’de her dönem yoğun olarak görülen çiçekli dekorlar, 18. yüzyılda o sırada 

Osmanlı sarayında çok tutulan Fransız rokoko üslubunun etkisinde kalındığı 

bilinmektedir. 

Kaynak: (Soustiel, 2000: 153).   
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Katalog No:20 

Fotoğraf No:41 

Tarihi: 18. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Pera Müzesi (Suna ve 
İnan Kıraç) Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No: 325 

Ölçüleri: Çap: 15 cm; yük. 3.9 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş gövdeli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı, 
Sıraltı dekorlu seramik  

Motif Şekli: İnsan motifli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

çevreleyen iki sıra siyah kontürlü bordürden oluşur. Tabağın göbek kısmında orta 

merkezde saçları sağ yandan toplu düz bir biçimde aşağa doğru bırakılmış, oval yüz 

hatlarına sahip çekik badem gözlü bir kadın figürü bulunmaktadır. Tasvir edilen 

kadının bize göre sol eli havada çiçek tutmaktadır ve bize göre sağ elide göbek 

hizasında durmaktadır. Kıyafeti dikine kahve beyaz çizgili bir şalvar ve uzun tukuaz 

yeşili kaftan giymiştir. 

Kaftan turkuaz renkte kolları kısa, ön kısmı ve kol ağızları beyaz biye ile 

çevrilmiştir. Biye siyah kısa çizgiler ile süslenmiştir. İçindeki içlik sarı renkte 

etekliği üst kısmı zemin renginde boğazına kadar kapalı bisiklet yaka siyah biye ile 

çevrilmiştir. Kol kısımlarındada sarı renk kullanılmıştır.  

Kıyafeti ile uyumlu mavi ve beyaz renklerde çizgilerin arasına yapılan kesik 

çizgilerden oluşan asimetrik desenli, sağa yatık ve ucunda üç tane ponponla 
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süslenmiştir. Şapkanın ağız kısmı sarı kuşak ile çevrilmiştir. Kıyafet sade sarı 

çarıklarla tamamlanmıştır. Kadın figürünün elinde tuttuğu gül motifi ile başının sol 

alt köşesinde saça tutturulmuş bir şekilde yine aynı gül motifi vardır.  

Genel olarak kadın figürünün tamamına baktığımızda kıyafetindeki renk 

uyumu ile birlikte dikine kahverengi-beyaz şalvarı ile elinde ve başındaki gül motifi 

ile uyum içinde olduğu söylenebilir. Tabağın kenar boşlukları iki yöndede aynı türde 

çiçek dalı motifleri görülmektedir. Çiçek açık formda merkez sarı olmakla birlikte 

taç yaprakları kahverengidir. Dalın sağında ve solunda değişik renk ve şekilde 

yaprak motifleri vardır. Dalın başlangıcında meyve motifi görülmektedir. Bitişiğinde 

ise kıvrımlı yaprağın sırt kısmındaki yarım çiçek motifi ve kırmızı beneklerle 

kompozisyon tamamlanmıştır. Naif görünümlü bu tabak basit bir çizimle tasvir 

edilmiştir. Renklerde desen sınırı dikkate alınmamış taşmalar görülmektedir. Sarı 

kaftan, yeşil entari, mor ve beyaz yollu şalvar Kütahya yöresine ait geleneksel giyim 

kültürünü yansıtmaktadır.  

İkonografi: Tabağın süslemesi elinde çiçek tutan kadın figürü, dal üzerinde basit 

çiçek ve yapraklar görülmektedir. Dolgusuz iki kontürlü bordürü bulunan, elinde 

çiçek tutan bu figürün 17. ve 18 yüzyılda ki minyatürlerle özellikle kıyafet albümleri 

ile benzerliği dikkat çekicidir. O dönemin Kütahya’sında figürler yerel kıyafetler ile 

görülür. 18. yüzyılın Lale Devri olması bu örneklerde çiçek bezemesinin çok fazla 

kullanılmasına sebep olduğu düşünülmektedir. 17. yüzyıl ortasında yapılan İznik 

seramiklerinin geleneğini devam ettirir. 

Kaynak: (Kara, 2013:130).   
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Katalog No:21 

Fotoğraf No:42 

Tarihi: 18. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No: SK 311 

Ölçüleri: Çap: 14.7 cm; yük. 3.7 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Dışa dönük düz ağızlı, hafif 
çukur gövdeli, halka dipli tabak 

Süsleme Tekniği:  Krem rengi 
hamurlu, beyaz astarlı Sıraltı dekorlu 
seramik 

Motif Şekli: Kuş-bitki motifli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

çevreleyen iki sıra siyah kontürlü bordürden oluşur. Sıraltında bezemeler sarı, yeşil, 

mangan moru, kobalt mavisi ve toprak kırmızısı renklerde olup kontürleri siyahtır. 

Tabağın göbek kısmında orta merkezde birbirine bakar vaziyette simetrik iki kuş 

figürü görülmektedir. Her iki kuş figürü de siyah kontürlü, sarı, yeşil, kobalt mavisi, 

kırmızı renklerde ve ayakları birbirlerine değer vaziyettedir. Sağ yönde görülen kuş 

figürünün siyah kontür dışında gövde ve kanat kısmında ikinci bir sarı bant 

görülmektedir. Gövde kısmı kobalt mavi renkte baş ve kuyruk kısmı ise yeşil 

renktedir. Sağ yönde görülen kuş figürünün gözü içinde siyah çizgi ve diğer figüre 

göre daha büyüktür. Boynunda kahve tonda bir bant bulunan kuşun gövde ve kanat 

kısımlarındaki iç süslemesi kahverengi zemin üzerine yerleşen yukarıya doğru bakan 

siyah çizgilerle tarak şekli verilmiştir. Sol yönde görülen kuş figürünün siyah kontür 

dışında gövde ve kanat kısmında ikinci bir sarı bant görülmektedir. Motifin gövde ve 
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baş kısmı yeşil renktedir kuyruk kısmına doğru mor renk geçişi görülmektedir. Kanat 

kısmı ise kobalt mavi renktedir. Sol yöndeki kuş figürünün gözü içinde siyah çizgi ve 

diğer motife göre daha toplu ve çekik görünümdedir. Gövde ve kanat kısmındaki 

süsleme diğer figürde olduğu gibi kahverengi zemin üzerine yerleşen yukarıya doğru 

bakan siyah çizgilerle tarak şekli verilmiştir. Ayaklar siyah kontür içinde toprak 

kırmızısı renklerde tırnakları siyah kontürlü tarak şeklindedir. Genel olarak kuş 

figürlerinin tamamına baktığımızda renk tonlamasında fırça izleri görülmekte buda 

bize suluboya etkisi vermektedir.  

Tabakta kuş figürleri dışında kalan kenar boşluğu süslemesi stilize bitkisel 

motiflerle doldurulmuştur. Her iki kuşun arasına yerleşen bitkisel motifler alt zemine 

yerleşen çiçek motifi oldukça sade daha çok çalı görünümü hissi veren bir 

merkezden ayrılan sağlı sollu kırmızı ve sarı renklerde tomurcuklar görülür yapraklar 

ise açık yeşil renklerde dala yakın vaziyette serpiştirilmiştir. Zemininde suluboya 

etkisinde açık mavi renk geçişi görülmektedir. Üst kısma yerleşen süslemede siyah 

kontürlü toprak kırmızısı renklerde benekler ve kobalt mavisi iki yaprak 

görülmektedir. İki yanda kalan boşluklarda sağ yönde kuşağa bitişik kobalt mavi 

tonlarda yarım kalmış yaprak görüntüsü sol yönde ise kobalt mavi renkte parçalı 

dilimli yaprak ve onun içine yerleştirilmiş toprak kırmızısı renkte iki tomurcuk 

yerleştirilmiştir. Tabağın genelinde naif bir görünüm ve basit bir çizimle tasvir 

edilmiştir. Renklerde desen sınırı dikkate alınmamış, taşmalar görülmektedir.  

İkonografi: Tabağın süslemesi simetrik görünümlü iki kuş figürü, basit çiçekler, çalı 

ve yapraklar, Döneme uygun tarzda betimleme yapılmıştır. Kuş motifi, Osmanlı 

sanatçılarının hayvan motifleri arasında en çok sevip kullandığı motiflerden biridir. 

Kuşlar uçtukları için yer ile gök arasındaki ilişkiyi temsil ederler. Yeryüzünün 

simgesi yılanın karşıtı, göksel evrenin simgesi kuştur. Kuş ruhun ölümsüzlüğünüde 

simgelemektedir. 18.yy ikinci yarısında gerilemeye başlayan Kütahya çiniciliğinde 

renkler kaybolmuş, sıraltında boyalarda akmalar olmuş, yapılan kontürler bilinçsizce 

gelişigüzel yapılmıştır.  

Kaynak: (Bilgi, 2005: 119). 
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Katalog No:22 

Fotoğraf No:43 

Tarihi: 19. yüzyılın sonu 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri:  Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No:  154 

Ölçüleri: Çap: 27.3 cm; yük. 6 cm 

Malzeme: Silisli hamur  

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Dışa dönük düz ağızlı, sığ 
gövdeli, halka dipli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı,  
Sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel motifli tabak 

 

 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Bir köşesi hafif deforme olmuş tabağın süslemesinde derin iç 

kısmını kaplayan geniş göbek ve onu çevreleyen iki sıra kobalt renk dolgulu 

bordürden oluşmaktadır. Orta merkezde sarı göbekli, kobalt ve toprak kırmızısı 

renklerde penç motifi görülmektedir.  Penç motifi ile bitişik dairesel balık pulu 

desenli sarı ve kobalt mavisi renklerde nar motifinden yukarı ve aşağı simetrik 

şekilde çıkış yapmış dallarda penç ve sıralı halde istiflenmiş gonca motifleri ile desen 

oluşturulmuştur. Ayrı bir sap halinde merkezdeki motife doğru çıkış yapan gonca 

motifleri bulunmaktadır. Desenin dış kısmındaki boşluklar daldan çıkan yapraklar ve 

küçük çiçeklerle tamamlanmıştır. Desenin üst ve alt kısmında simetrik olarak 

yerleştirilmiş çin bulutuna benzer motifler,  çiçek motifleri, gerdanlık görülmektedir.  

Simetrik bir şekilde yerleştirilmiş desen tabağın genelini çevrelemektedir. 

Motifler birbiri ile uyum içerisindedir. Renklendirmede kobalt mavisi, firuze, sarı, 
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mangan moru ve toprak kırmızısı kullanılmıştır. Ağız kenarındaki kontürde 

kullanılan kobalt renkte renk taşmaları görülmektedir.  

İkonografi: Tabağın süslemesinde nar motifi, penç motifleri, bulut motifleri, gonca 

motifi, küçük çiçekler, yapraklar, ince bordür dolgusu, 16. yüzyılın büyük üstadı  

saray baş nakkaşı Karamemi, İstanbul doğasında bulunan ve tanınan çiçeklerin en 

sevimlilerini süslemeye aktarmış, eserlerinde gül ve goncası, karanfil, lale, menekşe, 

sümbül, nergis, zambak gibi pek çok çiçek yaprakları ile birlike yer almıştır. Bu 

tabak deseninde 16. yüzyıl ilk yarısına özgü “Şam işi” denilen İznik çinilerinin 

serbestçe yorumlanmış bir örneği görülmektedir. Kobalt ve toprak kırmızısı renkteki 

dört çin bulutuna benzer motif, 16. yüzyıl başında çok revaçta olan çin motifini 

anımsatmaktadır. 

Kaynak: (Bilgi, 2005: 171; Aker, 2010: 15).  
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Katalog No:23 

Fotoğraf No:44 

Tarihi: 19. yüzyıl sonu – 20. yüzyıl 
başı 

Üretim Yeri: Kütahya.  

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No:  SK 204 

Ölçüleri: Çap: 26.1 cm; yük. 4.4 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş gövdeli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı, 
kurşun sıraltına dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel motifli tabak 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

çevreleyen iki sıra kobalt mavi renkte bordürden oluşur. Renklendirme, sarı, kobalt 

mavisi, yeşil, mor, toprak kırmızısı renkler görülmektedir. Tabağın süslemesi palmet 

biçiminde bir kökten çıkmaktadır. Dallar üzerinde ortadaki öbekten fışkıran uzun 

saplar üzerindeki hatayilerden oluşan simetrik dekoru ise ünlü “dört çiçek” dekoruyla 

süslenmiş İznik tabaklarını anımsatan ve tabağı çok yoğun bir şekilde farklı çiçek 

motifleri ile dolduran kompozisyon görülmektedir. Bu süslemede tasarımda hatayi 

motifleri içerisine yerleşmiş olan lale motifleri birbirine dönük vaziyette 

yerleştirildiği görülmektedir. Ayrıca lale motifleri tabağın alt kısmından her iki 

yöndede çıktığı görülmektedir.  

İkonografi: Tabağın süslemesinde palmet biçiminde kök, lale ve hatayi motifinden 

çıkan lale motifi, sümbül, gonca ve yapraklar, ince bordür dolgusu, Kütahya 

atölyelerinde 19. yüzyıl sonundaki biçim ve dekor repertuvarı, bir önceki yüzyılın 
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klasik seramikleriyle hiçbir benzerlik taşımaz. 16. yüzyılın büyük üstadı, saray baş 

nakkaşı Karamemi, İstanbul doğasında bulunan ve tanınan çiçeklerin en sevimlilerini 

süslemeye aktarmış, eserlerinde gül ve goncası, karanfil, lale, menekşe, sümbül, 

nergis, zambak gibi pek çok çiçek yaprakları ile birlike yer almıştır. Biçimi 16. 

yüzyılın örneklerinin biçimini andırmaktadır. Ortadaki öbekten fışkıran uzun saplar 

üzerindeki hatayilerden oluşan simetrik dekoru ise ünlü “dört çiçek” dekoruyla 

süslenmiş İznik tabaklarını anımsatır. 

Kaynak: (Soustiel, 2000: 165; Aker, 2010: 15). 
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Katalog No:24 

Fotoğraf No:45 

Tarihi: 19. yüzyıl sonu–20. yüzyıl 
başı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No:  SK 201 

Ölçüleri: Çap: 25.6 cm; yük. 4.4 cm 

Malzeme: Silisli hamur  

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş gövdeli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı, 
kurşun sıraltına dekorlu seramik 

Motif Şekli: İbrik-bitki motifli tabak 

 

 

 

 

 Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve 

onu çevreleyen iki sıra kobalt mavi renkte bordürden oluşmaktadır. Renklendirme; 

kobalt, firuze, yeşil, sarı, toprak kırmızısı renkleri görmekteyiz. Tabağın göbek 

kısmında orta merkezdeki süslemede Arap harfleriyle çizilmiş ve son derece stilize 

edilmiş bir ibrik motifi görülmektedir. Harfler ibriğin dış hatlarını tasvir edecek 

biçimde uzayıp birbirine geçmiştir; ibriğin kaidesi uzayarak çiçekli saplar 

oluşturmuştur. İbriğin iç kısmındaki süslemede açık kahve tonlarında çanak 

yaprakları olan yeşil yapraklı bir süsleme görülmektedir. İbriğin kaidesi simetrik 

görünümlü sap üzerine yerleşen tomurcuk, penç, lale motifleri, farklı türdeki 

yapraklarla kompozisyonun genelini doldurduğunu görmekteyiz. Ortadaki vazo 

formunda maşallah yazmaktadır. Tabağın arka yüzünde hem Latin hem de Arap 

harfleriyle “Kütahya” yazmaktadır.  
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İkonografi: Tabak üzerinde hat desenli ibrik motifi, aynı daldan çıkan penç, lale, 

gonca ve çiçek motifi ile yaprak motifleri, İnce bordür dolgusu, İslam geleneğinde 

yüce bir sanat olan hat sanatı, Kütahya seramiklerinin dekorunda 19. yüzyılın 

sonunda ortaya çıkmaktadır. Kompozisyonda görülen çiçek motifleri ise 16. yüzyılın 

büyük üstadı, saray baş nakkaşı Karamemi, İstanbul doğasında bulunan ve tanınan 

çiçeklerin en sevimlilerini süslemeye aktarmış, eserlerinde gül ve goncası, karanfil, 

lale, menekşe, sümbül, nergis, zambak gibi pek çok çiçek yaprakları ile birlike yer 

almıştır.  

Kaynak: (Soustiel, 2000: 167; Uyanık, A, 2006: 69; Aker: 2010: 15).  
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Katalog No:25 

Fotoğraf No:46 

Tarihi: 20. yy başı (1908) 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No: 427 

Ölçüleri: Çap: 25.6 cm; yük. 4.5 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Düz ağızlı, sığ gövdeli, halka 
dipli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz hamurlu, 
beyaz astarlı, Sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Yazı- bitki motifli tabak 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın kenar kısımlarında bordürde sır atmaları görülmektedir. 

Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu çevreleyen iki sıra 

kobalt mavi renkte bordürden oluşur. Tabak bir kökten çıkan ve simetrik dekoru ünlü 

“dört çiçek” dekoruyla süsleme yapılmış, ayrıca karanfil, sümbül dalları, gonca ve 

yaprakları ile bezelidir. Tabana yerleştirilmiş mavi, yeşil, sarı, kobalt renklerdeki 

goncagül motifinden çıkan dikine, toprak kırmızısı renklerde sağ ve sol yönlerde 

dallar görülmektedir. Dikine çıkan kırmızı tomurcuklu yeşil taçyapraklı açık mavi ve 

kobalt mavi renkte bir tane karanfil motifi görülmekte, her iki yönde simetrik 

görünümde mavi, yeşil, toprak kırmızısı, kobalt mavi renklerde hatayi motiflerinin 

içerisine yerleştirilmiş sarı, mavi ve kobalt mavi renkte dört adet lale motifleri 

birbirlerine dönük vaziyette görülmektedir. Karanfil ve lale motiflerinin arasına yine 

aynı kökten çıkan dallar, sarı, mavi renkte tomurcuklar, yeşil yapraklar 

görülmektedir. Tabağın kenar kısmında kalan simetrik görünümlü dört adet açık 

mavi tomurcuklu kobalt mavi renkte sümbül motifleri yerleştirilmiştir. Yine aynı 
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şekilde kenar orta kısımda karanfilden çıkan kobalt renkte tomurcuk motifi akabinde 

sağlı sollu yanlara uzanan dal üzerinde gonca ve yaprakları görülmektedir. Kökten 

çıkan goncagül motifinin alt kısmında sağlı sollu uzanan dallar ve devamında dört 

adet gonca motifi yerleştirilmiştir. Yine kökten çıkan simetrik görünümlü yeşil, 

kırmızı, mavi ve açık mavi renklerde iki adet lale motifi ile süsleme yapılmıştır.  Orta 

kısımda iki kontür içinde kırmızı renkte ince bir bordür ile çevrelenmiş oval bir 

kartuş içinde Ermenice “Yaşasın Meşrutiyet, özgürlük, kardeşlik, eşitlik 10 Haziran 

1908” yazısı yer alır. Tabak yazı ve desen ile tüm yüzeyi kaplamaktadır.  

İkonografi: Tabağın süslemesinde aynı kökten çıkan çiçek motifleri, goncagül, 

karanfil, hatayi motifi içine yerleşmiş lale, sümbül, gonca ve yapraklar, oval bir 

kartuş içinde yazı, ince bir bordür dolgusu görülmektedir. 16. yüzyılın büyük üstadı, 

saray baş nakkaşı Karamemi, İstanbul doğasında bulunan ve tanınan çiçeklerin en 

sevimlilerini süslemeye aktarmış, eserlerinde gül ve goncası, karanfil, lale, menekşe, 

sümbül, nergis, zambak gibi pek çok çiçek yaprakları ile birlike yer almaktadır. İznik 

çini deseni örneği kullanılmıştır. 

Kaynak: (Bilgi, 2005: 173; Aker, 2010: 15).  
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Tablo 3. 1. Klasik Osmanlı’dan Geç Döneme Kadarki Kütahya Tabak 

Örnekleri (XV. yy. -XX. yy. I. yarısı) 

3.1.2. Bordürsüz Sade Düzenlemeler 

3.1.2.2. Merkezi Simetri Düzenlemeli Tabaklar 

Bu kısım ile ilgili eser görseline rastlanmamıştır. 
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Tablo 3. 1. Klasik Osmanlı’dan Geç Döneme Kadarki Kütahya Tabak 

Örnekleri (XV. yy. -XX. yy. I. yarısı) 

3.1.2. Bordürsüz Sade Düzenlemeler 

3.1.2.3. Serbest Düzenlemeli Tabaklar 

Katalog No:26 

Fotoğraf No:47 

Tarihi: 18. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya. 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No:  SK 320 

Ölçüleri: Çap: 14.5 cm; yük. 3.8 cm 

Malzeme: Silisli hamur  

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş gövdeli tabak 

Süsleme Tekniği: Astarlı, kurşun 
sıraltına dekorlu seramik 

Motif Şekli: İnsan figürlü tabak 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

çevreleyen iki sıra siyah kontürlü bordürden oluşur. Tabağın göbek kısmında orta 

merkezde saçları düz siyah beline kadar uzanmış, üçgen yüz hatlarına sahip çekik 

badem gözlü bir kadın figürü bulunmaktadır. Tasvir edilen kadının bize göre sağ eli 

havada ve çiçek tutmaktadır ve bize göre sol elide belindedir. Kıyafeti sarı ve 

patlıcan moru çizgilerin arasına yapılan kesik çizgilerden oluşan asimetrik desenli 

şalvarın üzerinde kobalt mavi renkte yakası açık gömlek sarı manşetlerle 

tamamlanmıştır. Gömlek ve şalvar birbirinden beyaz bir kuşakla ayrılmıştır. Kıyafeti 

şalvarla aynı desende sola yatık uzun şekli pek belli olmayan başlık 

tamamlamaktadır. Kıyafet sade sarı çarıklarla tamamlanmıştır. Kadın figürünün 

boynundaki kolyede ve şapkanın sol kenarına tutturulmuş kiraz motifi ile 
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süslenmiştir. Aynı kiraz motifi kadın figürünün elindeki çiçektede görülmektedir. 

Kadın figürünün tamamına baktığımızda kıyafetteki desen ve renk uyumundan 

ziyade aksesuar olarak kullandığı kiraz meyvası motifi desene dengeli bir şekilde 

yerleştirilmiştir. Buradanda özenli bir kıyafet seçimi olduğu söylenebilir. 

Tabaktaki kenar boşlukları sol kısımda daha yoğun iki taraftada farklı çiçek 

motifleri vardır. Sol taraftaki zemine yakın çok yapraklı çiçek motifi siyah 

kontürlerle çevrelenmiş ortaları kahverenktedir. Çiçeğin merkezinden uzanan yaprak 

motifi kobalt mavisi renktedir. Sapında ve çiçeğin bitiş noktasında basit ve kıvrımlı 

yaprak motifi vardır. Çiçeğin üst kısmında sıralı iki tane ortadan katlı iri dişli yaprak 

motifi vardır motiflerin sırt kısımlarında çiçekte görülen taç yapraklarına benzer şekil 

görülmektedir. Tabağın alt sağ kısmından başlayıp yukarıya doğru uzanan siyah 

dalların ucunda çok yapraklı çiçek motifi vardır. Dallar gövdesinden çıkan daldan 

bağımsız serpiştirilmiş basit yapraklarla süslenmiştir. Yapraklarda  yeşil, sarı ve 

kobalt renk hâkimdir. Tabağın genelinde renklerde desen sınırı dikkate alınmamış 

taşmalar görülmektedir.  

İkonografi: Tabağın süslemesi elinde çiçek tutan kadın figürü, basit çiçek, çalı ve 

yapraklar görülmektedir. İnsan motifli tabaklar, 17 yüzyıl ortasında yapılan İznik 

seramiklerinin geleneğini devam ettirir. Kütahya seramiklerini süsleyen figürler, 

daha öncekiler gibi geleneksel Osmanlı giysileri giymişlerdir. İmparatorluğun her 

bölgesi, şehri ve halkı kendine özgü bir giyim tarzına sahipti ve bu tabak dizisi söz 

konusu giysilerden bazılarını şematik olarak göstermektedir.  

Tabaktaki Türk giysileri üzerine 19. yüzyıl başında yazılmış bir kitapta resmi 

görülen Marmaralı bir Rum kadınıyla aynı giysileri giymiştir.  

Kaynak: (Soustiel, 2000: 152).  
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Katalog No:27 

Fotoğraf No:48 

Tarihi: 18. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No:  SK 326 

Ölçüleri: Çap: 15.2 cm; yük. 3.4 cm 

Malzeme: Silisli hamur, astar ve 
sıraltı dekorlu seramik 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Dışa dönük düz ağızlı, hafif 
çukur gövdeli, halka dipli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz hamurlu ve 
beyaz astarlı,  sıraltına dekorlu 
seramik 

Motif Şekli: At üzerine binmiş Aziz 
George olduğu düşünülen erkek 
figürlü tabak  

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

çevreleyen iki sıra siyah kontürlü bordürden oluşmaktadır. Tabak sarı, yeşil, mangan 

moru ve toprak kırmızısı renklerde olup kontürleri siyahtır. Tabağın göbek kısmında 

orta merkezde muhtemelen Aziz George olduğu düşünülen atın üzerinde erkek figürü 

vardır. Figür cepheden resmedilmiştir; Siyah saçlı, üçgen yüzlü, çekik iri gözlü, 

bıyıklıdır. Bir ayağı görülen mor bir şalvarı,  yeşil gömleğinin ön kısmındaki 

açıklıktan muhtemelen içine giydiği içliğin rengi mavi olarak gözükmektedir. Bu iki 

ayrı parça sarı kuşakla bağlanmıştır. Bize göre sol elinde tuttuğu mızrağın başı ve 

sonu sarı renktedir. Baş kısmında farklı olarak sarı rengin etrafında ve ortasında 

kırmızı benekler vardır. Başında orta kısımda yukarıya doğru uzanan tüy şeklinde bir 

başlıklı erkek figürü görülür.  Toprak kırmızısı renginde olan at sol ayağı ve kuyruğu 
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havaya kalkmış vaziyettedir hareket halinde olduğu düşünülen bu atın sırtına konulan 

eğeri yeşil renkte olup kenar çizgileri sarı renktedir. Eğerin çevresinde sıralı siyah iri 

yuvarlak püsküller görülmektedir. Püsküllerin bulunduğu zemin rengi beyaz 

bırakılmıştır muhtemelen atın rengi boyanmadan eğer çalışılmıştır. Eğerin görünen 

geniş kısmında siyah kontürlü ortası geniş sarı renkte ve çevresi kahve tonunda geniş 

yapraklı tek bir çiçek motifi görülmektedir. At profilden resmedilmiş olup atın yular 

kısmı geniş siyah beyaz çizgili bant şeklinde olup, ağzından çıkarak atlı figürün 

bileğine takılı durumda görülmektedir. Atın baş kısmındaki eğer kısa siyah 

çizgilerden oluşmuştur.  

Atın yelesi havaya kalkık siyah sıralı iri püskül şeklindedir. Kompozisyonun 

genelini dengeli bir şekilde atlı erkek figürü kapladığından ilave bir süslemeye 

gidilmemiştir. 

İkonografi: Tabağın süslemesi At üzerinde Aziz Georgius figürü, çift kontürlü 

bordürü bulunmaktadır. Bu büyük olasılıkla, hem Doğu’da hem de Batı’da önem 

taşıyan 4. yüzyılın din şehidi aziz Georgius’tur. Aziz şövalyelerin (Aziz Georgius, 

aziz Michael ya da Aziz Theodoros) kötülüğün bedenlenmiş simgesi ejderhayla ünlü 

dövüşü Kütahya çinilerinin ve ermeni dokumalarının üzerinde sık sık tasvir 

edilmiştir. Ermeni ustalar tarafından yapılarak döneme uygun betimleme yapılmıştır. 

Erkek figürün 17. ve 18. yüzyıl’da ki minyatürlerle özellikle kıyafet albümlerinde o 

dönem Kütahya’sında figürler yerel kıyafetler ile görülmektedir.  

Kaynak: (Soustiel, 2000: 157; Bilgi, 2005: 112; Kara, 2013: 213).  
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Katalog No:28 

Fotoğraf No:49 

Tarihi: 18. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No:  SK 295 

Ölçüleri: Çap: 15.5 cm; yük. 3.9 cm 

Malzeme: Silisli hamur  

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Dışa dönük düz ağızlı, hafif 
çukur gövdeli, halka dipli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz Astarlı, 
kurşun sıraltına dekorlu seramik 

Motif Şekli: Kuş-bitki motifli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

çevreleyen iki sıra siyah kontürlü bordürden oluşur.  Bordürün bazı kısımları silik 

görünümdedir. Hatta görünürde bordür rengi kobalt mavi tonda diyebiliriz. Sıraltında 

bezemeler, sarı, yeşil, mangan moru, kobalt mavisi ve toprak kırmızısı renklerde olup 

kontürleri siyahtır. Tabağın göbek kısmında naif görünümlü gagasında çiçek tutan 

kuş motifi görülmektedir. Kuş uçar vaziyette resmedilmiş geniş gövdeli açık 

vaziyette iki kanadını görmekteyiz. Kanat boyutları üsteki kanat alttaki kanada göre 

daha küçük alt kanat hafif yayvan görüntüdedir. Büyük kahverengi başı acemice 

çizilmiştir. Kuşun baş kısmındaki süsleme sıralı halde çevreleyen kısa siyah 

çizgilerin üstünde kırmızı beneklerle çevrilmiştir. Kuş motifinin gövdesinin tam 

ortasından sarı renkte bir bant geçmektedir. Bantın her iki tarafı asimetrik düzende 

yerleştirilen kobalt ve yeşil bantların arasına yapılan kırmızı kobalt benekler ile 

tamamlanmıştır. Kuşun kanat kısmıda iki taraflı kontürlü sarı bantlarla çevrilmiş iç 

kısmında yeşil bantın iki tarafında kırmızı ve kobalt benekler vardır. Karın kısmının 
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en geniş yerinde bulunan kahverengi ayaklarını görmekteyiz. Ayakların uç kısmıda 

aynı baş süslemesinde olduğu gibi siyah kısa çizgilerin ucu kırmızı beneklerle 

tamamlanmıştır. Kuş gövde bitiminde siyah kahverengi tonlarında kenarlarında fırça 

izleri olan kuyruk kısmıyla tamamlanmıştır.  

Tabağın kenar kısmı, kuşun üzerindeki renklerle uyumlu girift halde sarı, 

kahverengi, yeşil renk tonlarında çiçek motifleri ile süslenmiştir. Kenar boşluğundaki 

süslemenin yoğunlukta olduğu kısımlar sol ortaya yakın üst kısım ve altta kalan 

kısımda yoğunluktadır.  Kuşun çevresinde de seyrek şekilde serpiştirilmiş olarak 

kompozisyonun tamamlandığını görmekteyiz. Tabağın geneli naif görünümlüdür. 

Desen sınırı dikkate alınmış, bazı kısımlarda renk taşmaları görülmektedir.  

İkonografi: Tabağın süslemesi Kuş figürü, basit çiçek ve yapraklar, çift kontürlü 

bordür düzenlemesi görülmektedir. Kuş motifi Osmanlı sanatçılarının hayvan 

motifleri arasında en çok sevip kullandığı motiflerden biridir. Kuşlar uçtukları için 

yer ve gök arasındaki ilişkiyi temsil etmektedir. Yeryüzünün simgesi yılanın karşıtı 

göksel evrenin simgesi kuştur. Kur’an’da, kuş sözcüğü çoğunlukla kaderle eşanlamlı 

olarak kullanılmıştır, kuş aynı zamanda ruhun ölümsüzlüğünü de simgelemektedir.   

 Kaynak: (Soustiel, 2000: 159; Bilgi, 2005: 118 ).  
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Katalog No:29 

Fotoğraf No:50 

Tarihi: 18. yüzyılın ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No: 309 

Ölçüleri: Çap: 15 cm; yük. 3.8 cm 

Malzeme: Silisli hamur  

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Dışa dönük düz ağızlı, hafif 
çukur gövdeli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz hamurlu, 
beyaz astarlı,  Sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Ördek-bitki motifli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın görünümü hafif çatlak ve kenarında sır atması 

görülmektedir. Süslemesi derin içi kısmını kaplayan geniş göbek ve onu çevreleyen 

iki sıra siyah kontürlü bordürden oluşur. Bordürün bazı kısımları silik görünümdedir. 

Sıraltında bezemeler sarı, yeşil, kobalt mavisi, mangan moru ve toprak kırmızısı 

renklerdedir. Tabağın göbek kısmında gagasında yılan tutan leylek figürü 

görülmektedir. Leylek yeşil renkteki yılanı kafa kısmına yakın bir yerden yakalamış 

vaziyettedir. Yılanın süslemesi, ortadan gelişigüzel noktalar geçmektedir. Kuyruğu 

içe doğru kıvrımlıdır ve noktalar düzensiz çizgiler halinde görülmektedir. Leyleğin 

gövde ve baş kısmı sarı renkte suluboya tarzında çalışılmış yer yer zemin rengini 

görmekteyiz kanat ve kuyruk kısmınının ortasında kalan kısım mangan morı 

renktedir. Gövdenin alt kısmında dikine hafif eğimli çizgiler görülmektedir. Leyleğin 

gözü oval tiptedir. Gaga ve ayak kısmı toprak kırmızısı renktedir. Kenar 

boşluğundaki süslemeler sağ alt kısımda keskin çizgili “S” görünümlü sıralı 

kahverengi çizgiler görülmektedir. Süsleme sol alt ve üst kısımda daha yoğun 
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işlenmiş çok parçalı mavi, yeşil ve sarı renklerden oluşan yaprak motifleri ile 

aralarına yerleştirilmiş toprak kırmısısı renkteki bezemeler ile süslenmiştir orta 

merkeze yakın olan kısımda ise üç tane bağımsız mavi yaprak ve sarı tomurcuk çiçek 

serpiştirilmiş halde orta boşluğu doldurmuştur. Genel olarak tabak görüntüsünün 

tamamına baktığımızda renk tonlamasında fırça izleri ile birlikte renk taşmalarıda 

görülmektedir.  

İkonografi:  Tabağın süslemesi ağzında yılan tutan leylek figürü, basit çiçek ve 

yapraklar, çift kontürlü bordür, döneme uygun tarzda betimlenmiştir. Hayvanlardan 

ilham alınarak yapılan süslemelerde, Türk mimarisi ve el sanatlarına, özellikle 16. 

yüzyıla kadar hâkim olmuş figürlendendir. Bu yüzyıl ile beraber bitkisel süslemenin 

yanında yardımcı motif olmaktadır (Savaş, 2013: 80). 18. yüzyılda tamamen 

kaybolmaya başlamıştır. 18. yüzyıl ikinci yarısında gerilemeye başlayan Kütahya 

çiniciliğinde renklerdeki canlılık kaybolmuş renk taşmaları görülmektedir.  

Kaynak: (Bilgi, 2005: 116; Savaş, 2013: 80 ).  
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Tablo 3. 1. Klasik Osmanlı’dan Geç Döneme Kadarki Kütahya Tabak 

Örnekleri (XV. yy. -XX. yy. I. yarısı) 

3.1.2. Bordürsüz Sade Düzenlemeler 

3.1.2.4.  Kumaş Deseni Düzenlemeli Tabaklar 

Bu kısım ile ilgili eser görseline rastlanmamış. 
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SEÇİLİ KATALOG 

3.2. 1950’den Günümüze Kütahya Tabak Örnekleri 

Görsellerin tasarım açısından değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan durum iki 

farklı tabloda değerlendirilmiş ve tipoloji oluşturulmaya çalışılmıştır. İkinci tabloda 

1950’ den günümüze Kütahya tabak örnekleri ele alınmıştır. İki ana başlık altında 

toplanan bu seramik tabakların süslemesi bordürlü ve bordürsüz olarak 

tanımlanmaktadır.  

3.2.1. Klasik Göbek-Bordür Düzenlemeleri kendi içinde beş alt başlık içinde 
toplanmıştır. Bunlar; 

3.2.1.2. Göbek Kısmı Ters Ayna Simetrili Tabaklar 

3.2.1.3. Göbek Kısmı Merkezi Simetrili Tabaklar 

3.2.1.4. Göbek Kısmı Serbest Düzenlemeli Tabaklar 

3.2.1.5. Göbek Kısmı Kumaş Desenli Tabaklar 

Bu grup içinde “Göbek Kısmı Ters Ayna Simetrili“ tabak örneğine 
rastlanmadığından aşağıdaki tabloda dört alt grup yer almaktadır. 

3.2.2. Bordürsüz Sade Düzenlemeler kendi içinde dört alt başlık içinde toplanmıştır. 
Bunlar; 

3.2.2.1. Ayna Simetrili Düzenlemeli Tabaklar 

3.2.2.2. Merkezi Simetrili Düzenlemeli Tabaklar 

3.2.2.3. Serbest Düzenlemeli Tabaklar 

3.2.2.4. Kumaş Desen Düzenlemeli Tabaklar yer almaktadır. 
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   3. 2. 1950’den Günümüze Kütahya Tabak Örnekleri  
 

3.2.1. KLASİK GÖBEK-BORDÜR DÜZENLEMESİ 3.2.2. BORDÜRSÜZ SADE DÜZENLEMELER 

3.2.1.1.Göbek 

kısmı ayna 

simetrili 

3.2.1.3.Göbek 

kısmı merkezi 

simetrili 

3.2.1.4. Göbek 

kısmı serbest 

düzenlemeli 

3.2.1.5.Göbek 

kısmı “kumaş 

deseni” 

3.2.2.1.Ayna 

simetrili 

düzenleme 

3.2.2.2.Merkez

i simetri 

düzenleme 

3.2.2.3.Serbest 

 düzenleme 

 

 

3.2.2.4.“Kumaş 

deseni” 

düzenleme 

Katalog No.30 Katalog No.36 Katalog No.42 Katalog No.48 Katalog No.49 Katalog No.52 Katalog No.56 Katalog No.62 

 
Katalog No.31 Katalog No.37 

Katalog No.43 

 

Katalog No.50 
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Katalog No.57 
Katalog No.63 
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Tablo 3. 2. 1950’den Günümüze Kütahya Tabak Örnekleri 

3.2.1. Klasik Göbek -Bordür Düzenlemeleri 
3.2.1.1. Göbek Kısmı Ayna Simetrili Tabaklar 

Katalog No:30 

Fotoğraf No:51 

Tarihi: 20. yüzyıl ortaları 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri:  Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı Koleksiyonu, İstanbul 

Envanter No:  PMK 475 

Ölçüleri: Çap: 36.7 cm 

Malzeme: Silisli hamur.  

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form:  Hafif çukur gövdeli ve halka 
kaideli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz/krem renkli 
hamurlu, beyaz astarlı, Sıraltı dekorlu 
seramik 

Motif Şekli:  Bitkisel motifli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Simetrik görünümdeki tabağın süslemesi derin iç kısmını 

kaplayan geniş göbek ve onu çevreleyen iki sıra bordürden oluşur. Dış kısımda kalan 

kenar bordüründe yan yana sıralanmış tepelikler yer alır, bunların arasında da sıralı 

daha küçük üçgen şeklinde süslemeler görülmektedir.  

İkinci daha ensiz olan yeşil renkteki bordür ilk bordür ile göbek arasına 

yerleşerek bir anlamda geçiş şeridi temsil etmektedir.  

Ortada bezemeli düz bir zemin üzerinde stilize çiçekler tasvir edilmiştir. 

Tabağın renklendirilmesi kahverengi kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan moru ve 

yeşil renkli dekorlu olup kontürleri siyahtır. ½ simetrik olan desen süslemesi orta 
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merkezin altından başlayarak gelişen bütün yüzey büyük stilize bir çiçekten çıkarak 

dallar üzerindeki iri hatayi motifleri, lale,  rozet çiçeği ve sırtlarında penç motifi 

bulunan hançer yapraklar ile birlikte tabağın içleri basit yapraklarla süslenmiştir.  

Tasvir Tarzı: Tabağın süslemesi bitkisel motifler olan hatayi, lale, rozet çiçeği ve 

hançer yapraklardan oluşan bu hatayi grubu motifleri 16. yüzyıl’da en mükemmel 

devrini yaşamıştır (Birol, A ve Derman, 2007: 17). Şah Kulu’nun 16. yüzyıl Osmanlı 

sanatına tanıttığı bir yaprak olan hançer yaprak veya saz yaprak denilen bu yaprak 

türü çok kullanılmıştır (Kocabaş, 2015: 40). Penç motifleri süsleme sanatlarında 

kullanılan bitkisel motiflerin çizimine merkezden başlanılanlar için kullanılan genel 

bir isimdir (Tavaslı, 2014: 15). Tasarımda da olduğu gibi penç motifleri, dalların 

giriş ve çıkışlarında, dal dönüşlerinde, motiflerin birleşim noktalarında, yaprakların 

sırtlarında çok kullanılmıştır (Kocabaş, 2015: 41). 

Kaynak: (Gök ve Soley, 2015: 164; Birol, A ve Derman, 2007: 17; Kocabaş, 2015: 

40- 41;Tavaslı, 2014: 15). 
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Katalog No:31 

Fotoğraf No:52 

Tarihi: 20. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Özçini Fabrikası, 
Hamza Üstünkaya’dan bağış,  
Kütahya 

Teşhir Yeri: Kütahya Müzesi. 

Envanter No:  2756 

Ölçüleri: Çapı: 31 cm 

Malzeme: Silisli hamur.  

Yapım Tekniği: Kalıpta 
şekillendirme 

Form:  Hafif çukur gövdeli ve halka 
kaideli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz/krem renkli 
hamurlu, beyaz astarlı, Sıraltı dekorlu 
seramik 

Motif Şekli:  Bitkisel motifli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Simetrik görünümdeki tabağın süslemesi göbek ve onu 

çevreleyen geniş bordür ve iki sıra ince bordürden oluşmaktadır. Tabağın dış 

kısmında görünen beyaz zemin üzerinde siyah renkte yarım pençlerle çevrelenmiştir. 

Tabağın geniş bordürü üzerinde siyah zemin üzerinde açık mavi renkte sıralı iri 

dendanlar görülmektedir. Dendanların ortasında yeşil yapraklı,  toprak kırmızısı 

renkli göbeği ile siyah renkte yarım penç motifleri görülmektedir. Dendanların 

yanlarında yine aynı renk olan toprak kırmızısı renkte ara süslemeler görülmektedir. 

Geniş bordürü iki sıra toprak kırmısı renkte ince bir bordür çevrelemektedir.  Siyah 

zemin üzerindeki tabağın orta göbek kısmında alt kısma yerleşen ayaklı bir vazo ve 

vazodan çıkan ½ simetrik görünümlü çiçek motifleri görülmektedir.  
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Mavi renkteki vazonun içinde siyah renkte simetrik görünümlü yapraklar, 

vazoyu ortadan dar bir çember sarmaktadır. Her iki kısma yerleştirilmiş toprak 

kırmızısı renkte tepelikler yerleştirilmiştir. Vazodan çıkan simetrik görünümlü dokuz 

adet penç motifi ve yapraklar ince dallar üzerinde durmaktadır. Yapraklar üzerinde 

daire ve yarım daire şeklinde pençler sıralanmıştır. Üst kısımda ise yeşil yapraklı, 

kırmızı renkte gonca motifi görülmektedir. Yine bu motifi çevreleyen vazonun 

yanından yeşil renkte bol yaprak ve penç motifi görülmektedir. Bu yapraklar 

arasından çıkan simetrik görünümlü pembe renkte aşağı yöne bakan dört taç yapraklı 

sümbül motifi görülmektedir.  

Tasvir Tarzı: Tabak üzerindeki bu deseni vazo içinden çıkan penç ve sümbül 

motiflerinin oluşturduğu  ½ simetride çalışılmış bir desen ve geniş bordürlü bir 

kompozisyondur.  

16. yüzyılda Karamemi’nin klasik çini kompozisyonlarının yanında, çeşitli 

çiçek bahçelerinden esinlendiği kendine özgü kompozisyonları vardır. 

Kompozisyonların önemli özelliklerinden biri, çiçeklerin üst üste değil, yan yana 

dizilmiş olmasıdır. Bu örneklerde simetriye önem verilmektedir (Aker, 2010: 111-

113). Süsleme sanatları içinde natüralist üsluptaki sümbül motifi birçok desen ile 

birlikte kullanılmış, tabiattaki görüntüsüne benzerlik göstermektedir (Kocabaş, 2015: 

47). Tabak içinde düzenlenmiş olan çiçek buketlerinde zeminde kalan boşlukları 

başarılı bir şekilde doldurduğu için sıkça kullanılan bir motif örneğidir (Savaş, 2013: 

67). 

Kaynak: (Kütahya Çini Müzesi Arşivi Eser Fişleri, 10.07.2017; Aker, 2010: 111-

113; Kocabaş, 2015: 47; Savaş, 2013: 67). 
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Katalog No:32 

Fotoğraf No:53 

Tarihi: 20. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Halil İbrahim Yüce’den 
bağış,  Kütahya 

Teşhir Yeri:  Kütahya Müzesi 

Envanter No:  3753 

Ölçüleri: Çapı: 32.7 cm 

Malzeme: Silisli hamur.  

Yapım Tekniği: Kalıpta 
şekillendirme 

Form:  Hafif çukur gövdeli ve halka 
kaideli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz hamurlu, 
beyaz astarlı, Sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel motifli tabak 

 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Simetrik görünümdeki bu tabağın süslemesi göbek ve onu 

çevreleyen iki sıra ince kontür arasına yerleştirilmiş bordürden oluşmaktadır. Zemini 

beyaz olan desen ½ simetrik görünümlüdür. Tabak hasarlıdır ve sır atması ile birlikte 

o kısımdaki desen de kaybolmuştur. Süslemesi sarı iki sıra kontür arasında yeşil 

renkteki bordürün üzerinde “S” biçimli birbirine dolanan beyaz renkte geçmeler 

görülmektedir. Orta kısımdaki süslemede yivli bir vazodan çıkan çiçekler tasvir 

edilmiştir. Zemin, altta diş dizisi, onun üstünde zikzak dizesi ile bezenmiştir. 

Vazonun her iki yanında mavi ve kırmızı renklerde üç tane karanfil, mavi ve sarı 

renklerde dört, yeşil ve kırmızı renklerde ise iki adet lale motifi ile gonca ve 

yapraklar görülmektedir. Vazonun görüntüsü boğumlu dikey yivli olup aralarında 

benekler yer almaktadır. Yivler mavi kontürlü ve bezemelidir. Vazonun gövdesiyle 

kaide arasında bir çiçek bezemesi yer alır. Kaide üstünde yaprak ve çiçek süslemesi 

görülmektedir.  Kaidenin her iki yanından çıkıp yanlara doğru uzanan iki lale 
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süslemesi ve gonca motifi vardır. Yerde ve yanlarda mavi renkte iki bulut veya 

kıvrımlı süsleme bulunmaktadır. Kaidenin görüntüsü ise mavi renkte zikzaklar, 

turkuaz zemine yerleşmiş beyaz kontürlu kırmızı renkli diş dizesi ile sıralandığı 

görülmektedir.  

Tasvir Tarzı: Tabak üzerindeki bu deseni vazo içinden çıkan karanfil ve lale 

motiflerinin oluşturduğu  ½ simetride çalışılmış bir desen ve ince bordürlü bir 

kompozisyondur. Vazonun içinde natüralist çiçekler olan karanfil ve laleleri 

görmekteyiz. Bu natüralist üsluptaki çiçekler Kanuni Devri’nde sarayın başnakkaşı 

Kara Memi tarafından ortaya çıkarılmıştır. Çini ve seramiklerde gördüğümüz bu 

bahçe çiçekleri; lale, gül, karanfil, bahardalı, selvi ve asma gibi motifler çok 

kullanılmaktadır (Kocabaş, 2015: 43). Bu grup çiçekler Osmanlı sanatında 17. yüzyıl 

ve sonrasında, dış tesirlerin etkisi ile gelişen Barok ve Rokoko üslubunda da 

görülmektedir. Bu üslup özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda benimsenerek yapılan 

çalışmalardandır (Özkeçeci ve Özkeçeci, 2007: 76). Tabaktaki vazo süslemesinde 

bütünün bir parçası olarak içinden çıkan bitkiler, çini kompozisyonunu dengede 

tutacak şekilde yerleştirilme yapıldığı görülmektedir. .  

Kaynak: (Kütahya Çini Müzesi Arşivi Eser Fişleri, 10.07.2017; Özkeçeci ve 

Özkeçeci, 2007: 74; Kocabaş, 2015: 43 ). 
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Katalog No:33 

Fotoğraf No:54 

Tarihi: 20. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Azim Çini bağışı, 
Kütahya 

Teşhir Yeri:  Kütahya Çini Müzesi 

Envanter No: 3315 

Ölçüleri: Çapı: 31 cm  

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Şablon torna 

Form: Geniş gövdeli çukur tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz renkli astarlı 
ve sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel motifli tabak 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi yaprak ve çiçekler arasından çıkmış bahar 

ağacı desenli bir örnektir. Kenarlarda beyaz zemin üzerinde açık yeşil renkte tepelik 

formu ve yarım penç motifli dendanlar ile çevrelenmiştir.  İki yeşil kontür 

içerisindeki bordürün süslemesi kırmızı beyaz renkte enine düz simetrili şekilde 

yerleştirilmiş kenarsuyu motifi görülmektedir. Tabağın ortasında göbek kısmında 

kobalt zemin üzerinde alttan beyaz bulut üzerine yerleşmiş turkuaz dallar üzerinde 

beyaz, kahve renkte beyaz yapraklı hayat ağacı motifi görülmektedir. Hayat ağacı 

motifi beyaz bulutların üzerinde kobalt ve yeşil renkteki orta damarı çiçekli 

yaprakların içinden çıkmaktadır. Yanlarda lale, turkuaz renkte sümbül, beyaz- 

kırmızı çizgili karanfiller görülmektedir. Bu örnekte ağacın dalları dengeli bir şekilde 

yerleştirilmiştir.  

Tasvir Tarzı: Bu tabağın süslemesi mavi zemin üzerinde yaprak ve çiçekler 

arasından çıkmış hayat ağacı motifi görülmektedir. Hayat Ağacı Şaman inancına 

sahip olan Uygurlar’dan Osmanlılara kadar varlığını devam ettiren motiflerden 
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biridir. Ağaç kültürü ile ilgili bütün inançların kökeninde hayat ağacı yatmaktadır. 

Canlıların özellikle insanların üç âlemdeki işlerini düzenler, içinde bulunulan 

topluma ortak bir bağ ve dayanışma sağlar (Savaş, 2013: 76). Hayat ağacı birçok 

medeniyetin eski dönemlerden beri kullandığı ölümsüzlük simgesi bir motiftir 

(Özsoy, 2013: 50). 16. yüzyılda Kara Memi döneminde çiniler üzerinde uygulanan 

bir motif olmuştur (Kocabaş, 2015: 43). Örnek İstanbul Ayasofya 1. Mahmud 

Kütüphanesi’nde, yarı üsluplaştırılmış çiçeklerle ½ simetrili çini pano deseni ile 

benzerlik göstermektedir (Birol, Ayan, 2008: 380). 

Kaynak: (Kütahya Çini Müzesi, 10.07.2017; Birol, Ayan, 2008: 380; Kocabaş, 

2015: 43;Savaş, 2013: 76) 
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Katalog No:34 

Fotoğraf No:55 

Tarihi: 21. yüzyıl ilk yarısı 

Üretim Yeri: Hamza Üstünkaya, 
Kütahya 

Teşhir Yeri: Kütahya 

Envanter No:  

Ölçüleri: Çapı: 30 cm  

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Şablon torna 

Form: Geniş gövdeli çukur tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz renkli astarlı 
ve sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel motifli tabak 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi beyaz zemin üzerinde mavi renk tonlarında 

çalışılmıştır. Tabağın kenarlarında kıvrımlı “S” ler çevrelemektedir. Geniş mavi 

zeminli bordürün içinde sıralı beyaz renkte üçlü penç ve sümbül motifleri 

görülmektedir. Göbeğin süslemesi beyaz zemin üzerinde ½ simetride çalışılmış 

yaprakların içinden çıkan orta alanda ortabağ motifinden çıkan yaprakları ile birlikte 

tek lale,  iki tane karanfil, üç tane penç motifleri görülmektedir. Çevresinde parçalı 

dilimli hançerli yaprak motifi, iki tane manisa lalesi ve boyuna uzanan simetrik 

görünümlü sümbüller görülmektedir.  

Tasvir Tarzı: Tabağın süslemesi stilize üsluplaştırılmış çiçek motiflerinden 

oluşmaktadır. 15. ve 16. yüzyılda Nakkaş Şah Kulu yaprak üslubunu çok 

geliştirmiştir. 16. yüzyılın ikinci yarısında sade ve ferah bir kompozisyon anlayışı 

içinde çalışılmış olup natüralist üsluba örnek bir çalışma yapılmıştır. 

Kaynak: (Hamza Üstünkaya, 10 Temmuz 2017; Aker, 2010: 78-79). 
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Katalog No:35 

Fotoğraf No:56 

Tarihi: 21. yüzyıl ilk yarısı 

Üretim Yeri: İsmail Yiğit, Kütahya 

Teşhir Yeri: Marmara Çini, 
Kütahya 

Envanter No:- 

Ölçüleri: Çap: 30 cm 

Malzeme: Silisli hamur.  

Yapım Tekniği: Kalıpta 
şekillendirme 

Form: Hafif çukur gövdeli ve halka 
kaideli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz hamurlu, 
beyaz astarlı, sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Kuş-bitki motifli tabak 

 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Simetrik görünümdeki tabağın süslemesi göbek ve onu 

çevreleyen iki sıra ince borbordürden oluşmaktadır. Çok geniş olmayan tabak 

bordürünün süslemesinde turkuaz zemin üzerine yerleştirilmiş kırmızı, beyaz ve 

mavi renklerdeki sıralı yarım penç motifi görülmektedir. Bu bordürü çok ince siyah 

kontürlü bir bordür çevrelemektedir. Beyaz zeminli tabağın göbek kısmında havuz ve 

fıskiyesini görmekteyiz. Turkuaz renkli havuzda bölmeler içine yerleştirilmiş tek ve 

çift renkli balık motifleri görülmektedir. Mavi ve kahve tonlarındaki balıkların 

çevrelerinde salyangoz motifleri görülmektedir. Havuzun üstünde mavi ve bordo 

çizgili fıskiye üzerinde dikine duran sap üzerinde koyu yeşil yapraklı, tomurcuğu 

kırmızı ve turuncu renkte üç nergis çiçeği görülmektedir. Havuzun yan kısımlarında 

iki nergis çiçeği daha görülmektedir. Sapta ve fıskiyenin boğum kısmında tepelikler 

görülmektedir. Fıskiyenin her iki yanında simetrik görünümlü aynı türden iki kuş 

figürü karşılıklı durmaktadır. Kuşlar kahve tonları ağırlıkta, sarı, kırmızı, beyaz ve 
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turkuaz renklerde çalışılmıştır. Her iki yanda dört tane lale motifi görülmektedir. 

Lale motifleri ikisi turkuaz yapraklı kırmızı çanak yapraklı ve mavi renklidir. Diğer 

ikisi yeşil yapraklı, mavi çanak yapraklı ve kırmızı renktedir. Bu motiflerin yaprak 

kısımlarına salyangozlar yerleştirilmiştir. Yanlarda ise her iki ucunda kırmızı 

goncalar üzerindeki sap üzerinde kırmızı, turuncu ve pembe renklerde penç motifi 

görülmektedir. Koyu yeşil yapraklarda renk tonlaması görülmektedir. Fıskiyenin ve 

havuzun içinden çıkan koyu yeşil tonda yapraklarda görülmektedir.  

Tasvir Tarzı: Tabak üzerindeki bu desen göbeğin beyaz zemini üzerine yerleşen 

havuz başının üstünde simetrik görünümlü iki kuş figürü ve bitkisel motiflerden 

oluşmaktadır. Tabak üzerinde natüralist üslupta çalışılmış örneklerden lale ve bahar 

dalı motifi görülmektedir. Çiçek açmış bahar dalı motifi yeniden yeşerme ile hayatın 

sürekliliğini simgelediği düşünülmektedir. Bu motif 16. yüzyılda Kara Memi 

döneminde çiniler üzerinde yaygın olarak kullanılmıştır (Kocabaş, 2015: 43).   21. 

yüzyılın ilk yarısına ait bu kompozisyon Kütahya desenleri arasında çok çalışılan 

örneklerden biridir. 

Kaynak: (Marmara Çini-İsmail Yiğit Koleksiyonu, 12.07.2017). 
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Tablo 3. 2. 1950’den Günümüze Kütahya Tabak Örnekleri 

3.2.1. Klasik Göbek- Bordür Düzenlemeleri 

3.2.1.2. Göbek Kısmı Ters Ayna Simetrili Tabaklar 

Bu kısım ile ilgili eser görseline rastlanmamıştır. 
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Tablo 3. 2. 1950’den Günümüze Kütahya Tabak Örnekleri 

3.2.1. Klasik Göbek- Bordür Düzenlemeleri 

3.2.1.3. Göbek Kısmı Merkezi Simetrili Tabaklar 

Katalog No:36 

Fotoğraf No:57 

Tarihi: 20. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Sıtkı Olçar’dan bağış,  
Kütahya 

Teşhir Yeri: Kütahya Müzesi. 

Envanter No:  3110 

Ölçüleri: Çapı: 30.5 cm. 

Malzeme: Silisli hamur.  

Yapım Tekniği: Kalıpta 
şekillendirme 

Form:  Hafif çukur gövdeli ve halka 
kaideli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz/krem renkli 
hamurlu, beyaz astarlı, sıraltı dekorlu 
seramik 

Motif Şekli: Bitkisel motifli tabak 

 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi iki kontür aralarına yerleştirilmiş belirli 

genişlikte iki sıra bordür ve göbekten oluşmaktadır. Beyaz zemin üzerine yerleşmiş 

olan desende en dışta kobalt dolgulu yarım penç motifleri görülmektedir. İki sıra 

beyaz renkte yerleşmiş geniş bordürün süslemesi “S” görünümünde kobalt renkli 

dalın üzerinde sıralı mavi yapraklı beyaz, kahve tonlarında penç motifleri 

görülmektedir. Yine iki sıra ince beyaz kontür içine yerleşmiş mavi, beyaz tonlarda 

dendanları görmekteyiz. 

Tabağın göbek kısmındaki süslemede göbekte penç motifi etrafında hançer 

yaprakları belirli bir haraket alarak döner vaziyettedir. Kobalt ve mavi renkte üç tane 
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hançer yaprakların arasında kobalt renkteki üç tane büyük hatayi motifi ile birlikte 

hançer yapraktan çıkan küçük hatayi motifleri ile birlikte dalların üzerinde ise penç 

ve salyangozlar görülmektedir.  

Tasvir Tarzı: Tabak üzerindeki bu deseni kontürler arasına yerleştirilmiş iki sıra 

belirli incelikte bordür, hançer ve hatayi motifi yer almaktadır. Hatayi grubu desen 

örneği 16. yüzyılda en mükemmel şekline ulaşmıştır. Bağdat’lı sanatçı Şah Kulu, Saz 

yolu üslubunu başlatmıştır. “Nakkaşbaşı” Şah Kulu’nun 16. yüzyıl Osmanlı sanatına 

tanıtmış olduğu bu yaprak türü, düz, basit yaprakların dışında, testere dişli ya da 

tırnaklı, hançere benzediği için hançer yaprak veya saz yaprak diye 

adlandırılmaktadır (Kocabaş, 2015: 40). Kompozisyon çarkıfelek tarzı bir 

düzenlemedir. 

 Kaynak: (Kütahya Çini Müzesi Arşivi, 10.07.2017; Birol, A ve Derman, 2007: 16; 

http://www.egitimkutuphanesi.com/turk-susleme-sanatlari-tezyini-sanati-saz-yolu-

saz-uslubu-osmanli-sanatinin-yaygin-bezeme-uslubu/, 05.12.2017; Kocabaş, 2015: 

40). 
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Katalog No:37 

Fotoğraf No:58 

Tarihi: 20. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Azim Çini Bağışı, 
Kütahya 

Teşhir Yeri: Kütahya 

Envanter No: 3301 

Ölçüleri: Çapı:32 cm  

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Şablon torna 

Form: Geniş gövdeli ve kenarlı çukur 
tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz renkli astarlı 
ve sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel motifli tabak 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi dışında mavi ve kırmızı renkte tepelik motifi 

görülmektedir. İnce mavi renkte kontür içine yerleşmiş beyaz-kırmızı renkte tek şerit 

motifi görülmektedir. Yine iki kontür arasında bordüründe mavi renkteki zemin 

üzerinde birlikte mavi-beyaz renkteki bölmeler arasında kırmızı-beyaz renkte yarım 

penç motifleri çapraz şekilde yerleştirilmiştir. Tabağın göbeği mavi renktedir. 

Merkezinde beyaz zeminli kahverengi kontürlü şemse görünümünde beş tane pafta 

bulunmaktadır. Bu paftalar içerisine mavi, yeşil kahverengi tonlarda hatayi motifleri 

yerleştirilmiştir. Paftaların arasına ise açık kahve, sarı ve mavi tonlarda beş tane 

gonca motifi ve yanlarda parçalı yapraklar yerleştirilmiştir. 

Tasvir Tarzı: Tabak süslemesi paftalar üzerine yerleştirilmiş hatayi grubu motiflerle 

süsleme yapılmıştır. 

Kaynak: (Kütahya Çini Müzesi Arşivi Eser Fişleri, 10.07.2017). 
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Katalog No:38 

Fotoğraf No:59 

Tarihi: 21. yüzyıl ilk yarısı 

Üretim Yeri: Mustafa Kerkük,  
Kütahya 

Teşhir Yeri:   Kütahya 

Envanter No:  

Ölçüleri: 33 cm 

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Şablon torna 

Form: Geniş gövdeli ve kenarlı 
çukur tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı ve 
sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Rumi motifli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi iki kontür arasına yerleştirilmiş bordürün 

içinde lacivert zeminli paftalar içerisine ve dışında açık mavi zemin üzerinde rumi 

motifleri yerleştirilmiştir. Göbekle bordür arasında ise açık mavi renkte şerit üzerinde 

çıkmalar görülmektedir. Tabağın göbek kısmında kahverengi zemin üzerinde yedi 

tane madalyon motifi bulunmaktadır. İçteki kontür içindeki saç örgülü zencerek 

motifi ile bağlantılı madalyonlarında etrafını çevrelemiştir. Zemini kobalt renkte ve 

rumi motifleri bulunmaktadır. Orta madalyonun çevresinde yarım penç motifleri ile 

birlikte dıştaki madalyonlarda da rumi motifleri görülmektedir.  

Tasvir Tarzı: Tabağın görüntüsü bordür ve göbek kısmında rumi desenlerinden 

oluşmaktadır. Rumi motifi’nin lügat anlamı Anadolu’lu demektir. Kökeni Orta 

Asya’ya dayanan bu motif Selçuklu Türkleri tarafında 11. yüzyıldan itibaren 

süslemelere aktarılmıştır. 14.yüzyıla kadar rumi üslubunda yapılmış eserlerin 

genelinde hayvan şekilleri tanınmaktadır. İleriki yıllarda ise stilize edilerek 
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kullanılmıştır (Savaş, 2013: 88-90). Bu tabak örneğinde olduğu gibi süsleme aşırı 

derecede stilize edilmiş, tamamen dekoratif bir tarzda çalışılmıştır. 

Kaynak:(http://alaeddin.gen.tr/33-cm-klasik-kutahya-cinileri-koleksiyonu-

urun501.html, Erişim tarihi:06.03.2018; Savaş, 2013: 88). 
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Katalog No:39 

Fotoğraf No:60 

Tarihi: 21. yüzyıl ilk yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Marmara Çini (İsmail 
Yiğit) 

Envanter No:   

Ölçüleri: Çapı: 30 cm. 

Malzeme:  Silisli hamur.  

Yapım Tekniği: Kalıpta 
şekillendirme 

Form:  Hafif çukur gövdeli ve 
halka kaideli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz hamurlu, 
beyaz astarlı, Sıraltı dekorlu 
seramik 

Motif Şekli:  Haliç işi-lale motifli 
tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Beyaz zemine çalışılmış bu tabağın kenarları çok dilimlidir. 

Süslemesi helezonlar üzerine yerleştirilmiş küçük çiçekler olan Haliç işi deseni 

kullanılarak yapılmış bu tabağın görüntüsü kobalt renkte ortadaki helezonun 

çevresinde dönenen dokuz adet küçük helezonları daha büyük olan dokuz adet 

helezonlar devam eder. Hiç boşluk bırakılmadan süslenmiş bu tabak çok yoğun bir 

şekilde çalışılarak istif edilmiş görüntüdedir. Bu tabak desenini sekiz tane mavi ve 

kızıl kahve renkli lale motifi çevrelemektedir. Yaprakları ise çimen yeşili renktedir. 

Lale motifleri Haliç deseninin üzerine çalışılmıştır.  

Tasvir Tarzı: Tabağın görüntüsü Haliç işi desen motifi üzerine lale motifi 

tasarlanılarak süsleme yapılmıştır. Mavi-beyaz Haliç işi desen İznik seramiklerinde 

uygulanan desen örneklerinden biridir. Bu desen ilk defa 16. yüzyıl örneklerinde 
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görülmüştür (Pasinli ve Balaman 1992: 58). Yarı üsluplaşmış çiçek motiflerinden 

olan lale motifi 15. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmıştır (Özkeçeci ve 

Özkeçeci, 2007: 74). 

Kaynak: (İsmail Yiğit -Marmara Çini, 12.07.2017; Pasinli ve Balaman 1992: 58; 

Özkeçeci ve Özkeçeci, 2007: 74). 
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Katalog No:40 

Fotoğraf No:61 

Tarihi: 21. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: İsmail Yiğit 
Koleksiyonu, Kütahya 

Teşhir Yeri: Marmara Çini, Kütahya 

Envanter No:  

Ölçüleri: Çap: 40 cm 

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Şablon torna 

Form: Geniş gövdeli ve kenarlı çukur 
tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz renkli astarlı 
ve sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel motifli tabak 

 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesinde zemini lila renginde ve dımdık çalışılarak 

tabakta doku oluşturulmuştur. Orta göbekten çıkan dilimler içine yerleşen bir desen 

örneği görülmektedir. Tabağın kenarlarında beyaz renkte tepelik motifi 

görülmektedir. Göbekte siyah zemin üzerine yerleşen madalyon şeklinde penç 

motifinden çıkarak onu çevreleyen turkuaz renkte çember bulunmaktadır.  Sekizgen 

yıldızın içinde sekiz şerit şeklinde pafta eşit biçimde bölünmüş paftalar içerisine 

yerleştirilmiş desenler görülmektedir. Sekizgenin kenar bordüründe saç örgü 

zencerek motifi bulunmaktadır. Süslemesi turuncu renkte görülen ince paftalar 

üzerinde beyaz renkte rumi motifleri ve madalyonlar görülmektedir. Üçgen 

şeklindeki paftalar üzerinde büyük ve küçük üçgenlerin içinde açık zemine yerleşen 

hatayi grubu motifleri mavi-turkuaz, sarı, kahve, yeşil renklerle çalışılmış geometrik 

motifler ve madalyon içinde penç motifleri ile süsleme yapılmıştır.  
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Tasvir Tarzı: Tabak üzerinde tepelik motifli bir kenar süslemesi ve sekizgen içine 

yerleştirilmiş paftalar üzerinde hatayi grubu motifler ile birlikte geometrik motifler 

görülmektedir.  

Kaynak: (İsmail Yiğit Koleksiyonu, Marmara Çini, 12.07.2017). 
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Katalog No:41 

Fotoğraf No:62 

Tarihi: 21. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Abdülkadir Uçaroğlu 
(Konya’da yaşamaktadır). 

Teşhir Yeri: Abdülkadir Uçaroğlu 
Koleksiyonu, Konya 

Envanter No:   

Ölçüleri: Çapı: 30 cm 

Malzeme: Silisli  hamur.  

Yapım Tekniği: Kalıpta 
şekillendirme 

Form: Hafif çukur gövdeli ve halka 
kaideli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz hamurlu, 
beyaz astarlı, Sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel motifli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Beyaz zemin üzerine çalışılmış desen üzerinde bordür ve geniş 

göbek bulunmaktadır. Tabağın bordür süslemesi eslerin arasına yerleştirilmiş ve 

eslerden çıkan kırmızı renkte rumi motifleri görülmektedir. İki ince kontür arasındaki 

bordür boş bırakılmıştır.  

Tabağın göbek kısmında ise mavi, beyaz, kırmızı, yeşil renkte geçişli penç 

motifi ortada ve altı tane çevresinde sıralanmıştır. Aralarda ise kırmızı ve kobalt 

renklerdeki goncagül motifleri ile süslenmiştir. Kırmızı renkteki altı tane goncagül 

motifi döner vaziyette çevresinden çıkmıştır. Daha iri olan bu motifler ise aralarına 

mavi renkte goncagül motifleri yerleştirilmiş olup tabağı çevrelemektedir. Kontüre 

bitişik kobalt renkte dört adet dendan motifi görülmektedir.  



182 
 
Tasvir Tarzı: Tabağın görüntüsü daha çok bitkisel motifler serpiştirilmiş halde 

görünmekte çevresindeki goncagüller deseni toparlayıcı durumdadır. Goncagül 

motifleri hatayi çiçeğinin açmış bir şeklidir. Yardımcı motif olarak kullanılmaktadır 

(Kocabaş, 2015: 42). Penç, bitkisel motifler içerisinde Hatayi grubu arasında enine 

kesitliler olarak bilinmektedir (Tavaslı, 2014: 8). Hatayi grubu motifleri Osmanlı 

döneminde önem kazanmış 16. yüzyılda en mükemmel şekline ulaşmıştır. 

Kaynak: (Abdülkadir Uçaroğlu Koleksiyonu,  Konya, 08.08.2017; Birol, A ve 

Derman, 2007: 16; Kocabaş, 2015: 42; Tavaslı, 2014: 8). 
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Tablo 3. 2. 1950’den Günümüze Kütahya Tabak Örnekleri 

3.2.1. Klasik Göbek-Bordür Düzenlemeleri 

3.2.1.4. Göbek Kısmı Serbest Düzenlemeli Tabaklar 

Katalog No:42 

Fotoğraf No:63 

Tarihi: 20. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Güven Çini, Kütahya 

Teşhir Yeri: Kütahya Çini Müzesi,  
Kütahya 

Envanter No: 3070 

Ölçüleri: Çapı: 26 cm  

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş gövdeli çukur tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz renkli astarlı 
ve sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Yazı-bitkisel motifli 
tabak 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabak üzerinde ufak bir kırık bulunmaktadır. Bu tabağın 

süslemesi ikişer sıra kontürler arasına yerleşmiş iki bordür bulunmaktadır. Dıştaki 

bordürün süslemesi ortalarından çizgilerle ayrılan sıralı beşgen motifi ve diğer 

bordürde ise tekşerit motifi görülmektedir. Tabağın orta göbek kısmında beyaz zemin 

üzerine Arapça hat yazısı ile yazılmış siyah renkte “Muhammed Rasûlullah” 

yazmaktadır. Bunu çevreleyen desenin süslemesinde oniki kollu yıldız motifi 

bulunmaktadır. Bu motifin dış bordürü sarı zemin üzerine yerleşmiş tekşerit motifi 

çevrelemektedir. Turkuaz renkteki zeminin üzerinde ise beyaz renkte karanfiller 

beyaz renkli saplar ile birbirine bağlantı sağlanmıştır. Kontür dışında ise kırmızı-

yeşil perdeli ince bir bordür bulunmaktadır. Tabağın deseni ve kenar bordürü 
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arasında ise kobalt zemin üzerinde beyaz ve kırmızı renklerde çalışılmış rumi motifi 

görülmektedir.  

Tasvir Tarzı: Tabağın süslemesi orta kısma yerleşmiş yazı ve çevresinde oniki kollu 

yıldızlı bir desen örneği, bitkisel ve rumi desenli bir süsleme görülmektedir. Tabakta 

görülen natüralist üslup’ta karanfil motifleri bulunmaktadır. Çini ve seramiklerde 

kullanılan bu motif Kara Memi tarafından ortaya çıkartılmış bir motif türüdür 

(Kocabaş, 2015: 43). Osmanlı çini sanatında yazı önemli bir süsleme unsuru 

olmaktadır. Yazı sanat olarak en güzel gelişimini İslam sanatlarında göstermiştir. Hat 

sanatı, Anadolu Selçuklularından günümüze kadar çini üzerinde sevilerek 

çalışılmıştır. Osmanlı Dönemi’nde kufi yazı yerine daha çok nesih ve sülüs yazılar 

kullanılmıştır (Savaş, 2013:102- 103). 

Kaynak: (Kütahya Çini Müzesi Arşivi Eser Fişleri, 10.07.2017; Kocabaş, 2015: 43; 

Savaş, 2013:102- 103). 
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Katalog No:43 

Fotoğraf No:64 

Tarihi: 20. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Kütahya Çini Müzesi,  
Kütahya 

Envanter No: 3403 

Ölçüleri: Çapı:26 cm  

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş gövdeli çukur tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz/ krem renk 
astarlı ve sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Anka kuşu- bitkisel 
motifli tabak 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi yeşil renkteki iki kontür arasındaki bordürün 

süslemesi kahverengi-beyaz renkli tekşerit motifi bulunmaktadır. Tabağın göbek 

kısmındaki süslemede orta merkezin altında geçen kırmızı-beyaz zeminli iki kontür 

içine yerleşmiş zemini kobalt renkteki bordürün süslemesi turkuaz renkli rumi ve sarı 

renkli penç motifi bulunmaktadır. Ortada kırmızı, mavi, mor ve turuncu renklerdeki 

anka kuşu motifi bordür üzerinde durmakta ve kafasını içeriye doğru çevirmiş 

vaziyettedir. Kuşun tüyleri bordürden sonrada devam ederek aşağı ve bordür 

üzerinde durmaktadır. Tabağın süslemesi alttan yarım bir penç motifinden çıkan yeşil 

renkte uzun bir yaprak ve ince dallar üzerindeki helezonlar üzerinde penç, gonca, 

basit çiçekler, dilimli yapraklar ve hatayi motiflerinden oluşan bir kompozisyon 

görülmektedir.  

Tasvir Tarzı: Tabak üzerinde ince bir bordür ve tabak üzerinden geçen geniş bir 

bordür bulunmaktadır. Süslemesinde ortada anka kuşu ve rumi ve hatayi grubu 
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bitkisel motiflerlerle süsleme yapılmıştır. Osmanlıların anka veya zümrüd-i anka 

dedikleri simurg, “deve kuşu” olarak da bilinmektedir. Kafdağı’nın arkasında 

yaşadığına inanılan bu kuş, iri gövdelidir ve gösterişli kuyuğa sahip, güçlü bir yaratık 

şeklinde tasvir edilmektedir (Savaş, 2013: 84). 

Kaynak: (Kütahya Çini Müzesi Arşivi Eser Fişleri, 10.07.2017; Savaş, 2013: 84). 
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Katalog No:44 

Fotoğraf No:65 

Tarihi: 20. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Rıfat Çini bağışı, 
Kütahya 

Teşhir Yeri: Kütahya Çini Müzesi,  
Kütahya 

Envanter No: 3282 

Ölçüleri: Çapı:30.5 cm  

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş gövdeli çukur tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz/krem renk 
astarlı ve sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: İnsan-manzara desenli 
tabak 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabak üzerinde iki kontür arasına yerleştirilmiş geniş ve ince iki 

bordür ve göbek üzerinde ise insan figürlü bir kompozisyon görülmektedir. Tabağın 

kenarındaki geniş bordürün süslemesinde oniki tane iri mavi ve açık mavi renklerde 

penç motifleri ile birlikte aralarına mavi, açık mavi, sarı ve mor renklerde dörderli 

küçük penç motifleri yerleştirilmiştir. İnce bordür üzerinde kahve-beyaz renklerde 

tekşerit motifi bulunmaktadır.  

Göbeğin süslemesinde ise önde Fatih Sultan Mehmet’in yandan portresi 

görülmektedir. Başında beyaz başlık, soluk kırmızı renkte tüylü bir kaftan ve 

boynunda yeşil renkte şalı bulunmaktadır. Arka kısma Rumeli Hisarı yerleştirilmiş 

ve havası, denizi, dağları olan manzara ile resmedilmiştir.  
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Tasvir Tarzı: Tabak üzerinde geniş bitkisel desenli bir bordür, insan figürlü ve 

manzarası olan konulu bir çalışmadır.  

Kaynak: (Kütahya Çini Müzesi Arşivi Eser Fişleri, 10.07.2017). 
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Katalog No:45 

Fotoğraf No:66 

Tarihi: 1980 civarı 

Üretim Yeri: Usta bilinmiyor, 
Kütahya  

Teşhir Yeri: Gönül Öney 
Koleksiyonu, İzmir 

Envanter No: 

Ölçüleri: Çap: 32 cm 

Malzeme: Çini çamuru, Sıraltı dekor 
boyaları, Sır 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş kenarlı tabak 

Süsleme Tekniği: Astarlı, sıraltına 
dekorlu seramik 

Motif Şekli: Gemili Osmanlı 
seramiği, Kalyon 

 

Süsleme Tasarımı: Geniş kenarlı tabak ikili kontürler içine yerleşmiş bir bordüre ve 

geniş derin bir göbeği bulunmaktadır.  Tabağın süslemesinde iki kontür içine 

yerleşmiş bordür üzerinde Çin kayalarını anımsatan motif bulunmaktadır.  Kırmızı 

renktedir ve aralarında kenarları turkuaz renkte lacivert renk bulunmaktadır.  

Merkezde yer alan lacivert bordalı, çift ambarlı, üç direkli ve bej renkte 

yelkenli kalyon görülmektedir. Dalgalanan mavi ve firuze renkli üç adet bayrağı 

bulunmaktadır. Direk ipleri turkuaz renkte epey kalın çizilmiştir. Yelkenler gri kobalt 

tonlarda olup ortaları dairesel şekiller koyulmuştur. Yelkenler şişik durumdadır. Bej 

renkli denizin içinde aynı yönde iki lacivert balık, kalyonun etrafını kuşatan lacivert, 

firuze ve bej renkli adacıklar tabağın içini doldurmaktadır.   
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Tasvir Tarzı: Deniz üstünde yelkenli kalyon, saydam balıklar, bulutlar, geniş 

bordürün dolgusu, 16- 17. yüzyıllarda denizlerdeki başarılarla ve ticaretle moda olan 

tekne ilgisi ve sevgisi İznik seramiklerinde hayat bulmuştur. İznik seramiklerini uzak 

seferlere taşıyan ve İstanbul tersanelerinde üretilen Osmanlı kadırgaları, yelkenlileri, 

kalyonları, İznik tabaklarında, kupalarında, vazolarında, sürahilerinde resmedilmiştir 

(Öney, 2009: 16). 

Girit seferi sırasında kadırgalar Venedik kalyonlarının karşısında zorlanınca, 

17. yüzyıl ortalarında Osmanlı donanması kalyona geçmiştir. Kalyonlar hem üst 

güvertelerinde hem de iki veya üç katlı olabilen ambarlarında top bataryalı 

olabilmektedir. Üç büyük yelken direkleri ve seren yelkenleri ile heybetli 

görünmektedir (Öney, 2009: 18-21).  16. yüzyıla ait seramikler de çektireler, 

baştardalar, mavnalar ve kadırgalar donanmanın gücünü yansıtırcasına grup halinde 

resmedilirken, 17-18. yüzyıl örneklerinde çoğunlukla tabakları tek bir kalyonun 

süslediği görülmektedir (Öney, 2009: 22). 

Kaynak: (Öney, 2009: 16-18-21-22-115). 
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Katalog No:46 

Fotoğraf No:67 

Tarihi:  

Üretim Yeri: Mehmet Koçer, 
Kütahya 

Teşhir Yeri: Kütahya 

Envanter No:  

Ölçüleri: Çapı: 55 cm  

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Şablon torna 

Form: Geniş gövdeli ve kenarlı çukur 
tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz renkli astarlı 
ve mat sırlı sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Ceylan-bitki motifli 
tabak 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi mor ve turkuaz renklerinden oluşan 

kontürler arasında iki kenar bordürü olan geniş bir göbeğe sahip serbest bir 

çalışmadır. Tabağın geniş olan kenar bordürü üzerinde tamamen Baba Nakkaş 

üslubunun özelliklerini taşıyan bir tarzda çalışılmış Hatayi ve penç motifleri 

kullanılmıştır. İkinci ince bordürün süslemesinde zencerek motifi görülmektedir.  

Tabağın göbek kısmındaki süslemede çok zarif bir şekilde çalışılmış iki ceylan figürü 

bulunmaktadır. Ceylanlardan büyük olan bize bakar vaziyettedir. Önündeki diğer 

küçük ceylan ise büyük ihtimal yavrusu o da büyük ceylana bakar vaziyettedir. 

Tabaktaki bitkisel motifler üsluba uygun çalışılmıştır. Bitkisel motiflerin çıkış 

noktası, ot kümesi olan turkuaz renkteki bulut motifinden çıkarak çok ince dallar 

üzerine yerleştirilmiş, hatayi grubu motifleri ile dikey hatayi narçiçekleri motifleri, 

penç, yapraklar, tirfiller ile çok zarif bir şekilde dağılmıştır.  
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Tasvir Tarzı: Tabak üzerinde bitkisel-hayvansal motiflerle Baba Nakkaş üslubu 

çalışılmıştır. 15. yüzyıl sonlarında İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan 

Mehmet'in saray atölyesinde baş nakkaş olarak bulunan Baba Nakkaş tarafından 

oluşturulduğu kabul edilen bu usluptaki çiçeklerin başlıca özelliği, yaprak uçlarının 

kıvrılıp, içe doğru bükülerek, yuvarlak biçimde, üç boyutlu görünüme sahip 

olmalarıdır.  Ayrıca, onbeşinci yüzyıl sonu koyu-mavi-beyaz renklerde bezenen, 

sıraltı tekniğinde üretilen çini tabaklar üzerinde bu üslubun özellikleri görülmektedir. 

Motifleri birbirine bağlayan ve kompozisyon şemasının devamlılığını sağlayan kıvrık 

dallar motiflere oranla çok ince çalışılmış başlı başına bir motif oluşturma yerine 

motifleri birbirine bağlayan belli belirsiz çizilmiş çizgisel bir sap görünümdedir. 

Motiflerin büyüklüğü ve yüzeyde kapladıkları alan, süslenen parçanın boyutları ile 

orantılı olduğu görülmektedir. Bu çalışma döneminin özelliklerine uygun olarak 

çalışılmıştır. 

Kaynak: (Mehmet Koçer, 11 Temmuz 2017; 

http://www.iznikciniveseramikleri.com/tr/bolum1-baba-nakkas-donemi-ve-etkileri-

1480-1535/, 15.12.2017; 

https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=384218&/Klasik-D%C3%B6nem-

Osmanl%C4%B1-Sanat%C4%B1-/-Prof.-Dr.-Filiz-Yeni%C5%9Fehirlio%C4%9Flu-

, 15.12.2017; http://www.ktsv.com.tr/sanatkarlar/390-baba-nakkas, 09.01.2018) 
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Katalog No:47 

Fotoğraf No:68 

Tarihi: 21. yüzyıl ilk yarısı 

Üretim Yeri: İsmail Yiğit 
Koleksiyonu, Kütahya. 

Teşhir Yeri: Marmara Çini,  Kütahya 

Envanter No:  

Ölçüleri: Çapı: 40 cm  

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Şablon torna 

Form: Geniş gövdeli ve kenarlı çukur 
tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz renkli astarlı 
ve sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Vazo-bitki motifli tabak 

 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi kenarda geniş bir bordürü olan tabağın 

göbeğinde vazo içinde lale motifleri çalışılmıştır. Bordürdeki süslemede açık mavi 

zemin üzerinde kahverengi renklerde yavruağzı ve yeşil tonlarında dendanlı üçiplik 

rumi motifi ile çevrelendiği görülmektedir ve bordür kenarından hafif açık mavi renk 

çıkmaları bulunmaktadır. Tabağın göbek kısmında lila renkte basit çiçekli geniş 

gövdeli ve boğaz kısmı ise dar uzun boyunlu burgu desenli bir vazonun içinden çıkan 

onbir tane aynı türde lale motifleri serpilmiş bir şekilde vazonun içinden çıkmaktadır. 

Yeşil ve çimen yeşili renklerde çok sayıda yaprakları bulunmaktadır. Pembe, kızıl 

kahve, turkuaz, lila renklerdeki bu zarif laleler ince uzun çalışılmış iki tanesi ise 

kapalı durumdadır. Pastel renk tonlarında çalışılmış bu tabak geniş bordürü ve 

tabağın deseni ile uyumlu tasarlandığı görülmektedir.  

Tasvir Tarzı: Bu tabağın süslemesinde geniş bir bordür ve göbek kısmında ise vazo 

içerisinde lale motifleri bulunmaktadır. Osmanlı imparatorluğu döneminde, özellikle 
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18. yüzyıl başlarında, lale süs bitkisi ve süsleme motifi olarak büyük önem 

kazanmaktadır. İstanbul’da, Lalenin birçok çeşidi elde edilerek “İstanbul Lalesi” 

olarak isimlendirilmiştir. Bu lalelerin karakteristik özellikleri badem biçiminde sivri, 

ince ve uzun olmasıdır. Zamanla laleye verilen önemin azalması sonucunda 18. 

yüzyılın ortalarından itibaren tamamen yok olduğu belirtilmektedir. Bu lale 

tasarımları sanatçıların hayal ürünü çizimleri olmayıp “İstanbul Lalesi” çeşitlerinin 

gerçek görüntülere sahip olduğunu kanıtladığı gibi, 18. yüzyıl başlarında Türk çiçek 

yetiştirme sanatının ulaştığı yüksek düzeyi göstermektedir.  

Kaynak: (İsmail Yiğit- Marmara Çini, 12.07.2017; Baytop, 1992: 11 ). 
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Tablo 3. 2. 1950’den Günümüze Kütahya Tabak Örnekleri 

3.2.1. Klasik Göbek- Bordür Düzenlemeleri 

3.2.1.5. Göbek Kısmı Kumaş Desenli Tabaklar 

Katalog No:48 

Fotoğraf No:69 

Tarihi: 21. yüzyıl ilk yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Çini Sarayı, Kütahya 

Envanter No:   

Ölçüleri: Çapı: 30 cm 

Malzeme: Silisli hamur.  

Yapım Tekniği: Kalıpta 
şekillendirme 

Form: Hafif çukur gövdeli ve halka 
kaideli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz hamurlu, 
beyaz astarlı, sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli:  Bitkisel motifli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi geniş göbek ve onu çevreleyen iki sıra ince 

borbordürden oluşmaktadır. Çok geniş olmayan tabak bordürünün süslemesinde 

lacivert zemin üzerinde sıralı kırmızı ve beyaz renkte yarım penç motifleri 

görülmektedir.  

Tabağın göbek kısmı beyaz zeminli olup, helezon üzerine yerleştirilmiş çiçek 

ve yapraklar görülmektedir. Süslemenin dizilimi çok sayıda helezonlardan 

oluşmaktadır. Dairesel harekette dizilmiş siyah renkteki helezonlar üzerinde çok 

sayıda koyu yeşil yapraklar mavi ve kırmızı renkte basit küçük çiçekler 

bulunmaktadır.  
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Tabağın geneline bakıldığında bu diziliş hiç boşluk kalmayacak şekilde 

desenin tamamını kaplamıştır. Bordür üzerindeki yarım penç motifi iç desene göre 

daha büyük çizildiği halde tabak bütünlüğü bozulmamıştır.  

Tasvir Tarzı: Tabak üzerindeki bu desende ince iki sıra bordürü ve göbekte 

helezonlar üzerine yerleştirilmiş yaprak ve basit küçük çiçek motifi görülmektedir. 

Bu desende Kütahya’nın tipik 20. yüzyıl ikinci yarısına ait desen örneği çalışılmıştır.  

Kaynak: (Çini Sarayı, 11.07.2017). 
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Tablo 3. 2. 1950’den Günümüze Kütahya Tabak Örnekleri 

3.2.2. Bordürsüz Sade Düzenlemeler 
3.2.2.1. Ayna Simetrili Düzenlemeli Tabaklar 

Katalog No:49 

Fotoğraf No:70 

Tarihi: 20. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Kütahya Çini Müzesi 

Envanter No: 3418 

Ölçüleri: Çap: 21.5 cm 

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş gövdeli tabak 

Süsleme Tekniği: Krem renkli, astarlı 
ve sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel motifli Tabak 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Krem renkli yeşil bordürlü tabağın deseninde turkuaz renkte iki 

yaprak arasından çıkan kahverengi gövdeli turkuaz renklerle birlikte orta kısımda 

yeşil bordür içerisine kırmızı renk doldurulmuş selvi ağacı görülmektedir.  Selvi 

ağacının her iki yönüne simetrik düzende yerleşmiş yine iki yaprak arasından çıkan 

ince dallar üzerinde bol yeşil yaprakların arasında mavi renkte sümbül ve mavi ve 

turkuaz renklerde penç motifi ile süsleme yapılmıştır. Dalların uçlarına doğru 

tomurcuklar yerleştirilmiştir.  

Tabağın kontüründe ve iç kısımlarda renk taşmaları görülmektedir.  

Tasvir Tarzı: İnce bir bordürü bulunan tabağın göbek kısmında selvi ağacı 

çevresinde ise penç, sümbül ve yaprak motifleri görülmektedir.  16. ve 17. yüzyıl çini 

sanatında görülen Somut stilize bitkisel desenli motif örneği çalışmalarındandır.  
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Selvi Ağacı yeşil görüntüsü ve dirençliliği ile her zaman dikkatleri üzerine 

çeken bir motif türüdür (Savaş, 2013: 78). Kanuni Devri’nde sarayın başnakkaşı 

Kara Memi tarafından ortaya çıkartılmış natüralist üsluptaki örneklerden biridir 

(Kocabaş, 2015: 43). 

Kaynak: (Kütahya Çini Müzesi Arşivi Eser Fişleri, 10.07.2017; Aker, 2010: 81; 

Kocabaş, 2015: 43;Savaş, 2013: 78). 
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Katalog No:50 

Fotoğraf No:71 

Tarihi: 21. yüzyıl ilk yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Çini Sarayı, Kütahya 

Envanter No:  

Ölçüleri:  

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Şablon torna 

Form: Geniş gövdeli çukur tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz renkli astarlı 
ve sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Kaftan desenli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Kenarları dalgalı bu tabağın süslemesinde açık mavi zemin 

üzerinde kaftan motifi görülmektedir. Tabak yüzeyini kaplayan kaftanın astarı 

turuncu renkte ve silik halde siyah renkte helezonlar bulunmaktadır.  Kaftanın rengi 

ise toprak kırmızısı renktedir ve üzerinde aynı rengin bir ton koyusu beneklidir. 

Tabakta kaftan kolları açık vaziyette ve tamamını görmekteyiz. Süslemesinde beyaz 

yapraklar üzerinde stilize edilmiş turuncu laleler ile birlikte üç yuvarlak olan turuncu, 

beyaz ve açık mavi renklerde çintemani motifi ve yuvarlaklar ayrıca tek tekte 

kullanılarak serpiştirilmiş halde yüzeye uygulanmıştır. Kaftanın önünden beyaz 

renkte iki kontür arasında siyah dolgulu bir kontür geçilmiştir. Dört iliği 

bulunmaktadır ve alt kısmı kıvrık görünümdedir. Kaftanın kol kısımlarında çok ince 

geçme bordür görülmektedir. 

Tasvir Tarzı: Tabağın süslemesinde kaftan motifi bulunmaktadır. Kaftanın üzerinde 

lale ve çintemani motifi birlikte kullanılmıştır. Orta Asya kaynaklı çintemani motifi 

üç yuvarlak ve yanında dalgalanan iki çizgiden oluşmaktadır (Aker, 2010: 21). 15. 
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yüzyıldan itibaren Osmanı Çini Sanatı’nda birçok alanda kullanılmıştır (Kocabaş, 

2015: 50). Bu motif güç, kuvvet ve saltanat sembolü kabul edilmiş, Üç yuvarlak, pars 

postunda görülen beneklere, yanlarda bulunan iki dalgalı çizgi ise kaplan postuna 

benzetilmiştir. Padişah ve şehzadelerin giysilerinde özellikle kaftanlarda bu motif 

sıkça kullanılmıştır (Birol ve Derman, 2007, 169). Lale motifi ise kelime anlamı eski 

türkçe ile yazıldığında “Allah” kelimesiyle aynı harfleri taşıdığından diğer çiçek 

motiflerinde daha çok sevilip kullanılmıştır (Kocabaş, 2015: 44). Bu motif 16. ve 17. 

yüzyılda çini sanatında gelişerek günümüze kadar kullanılmaya devam etmektedir. 

(Aker, 2010: 81).  

Kaynak: (Çini Sarayı, 12.07.2017; Aker, 2010: 21; Kocabaş, 2015: 44- 50; Birol ve 

Derman, 2007, 169). 
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Katalog No:51 

Fotoğraf No:72 

Tarihi: 21. yüzyıl ilk yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri:  Marmara Çini, Kütahya 

Envanter No:  

Ölçüleri: Çapı: 30 cm  

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Şablon torna 

Form: Geniş gövdeli çukur tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz renkli astarlı 
ve sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Sülün-Bitki motifli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Kenarları dalgalı bu tabağın süslemesinde Baba nakkaş 

üslubunda desen örneği görülmektedir. Beyaz zemin üzerine çalışılan bu tabağın 

renklendirilmesinde kobalt ve turkuaz renkler kullanılmıştır. Simetrik desende 

çalışılmış bu desen örneği süslemesinde dalgalı tabağın çevresinde ince bir kontür 

çevrelemektedir. Tabağın altından çıkan ve devam eden ortada büyük olmak üzere 

birçok hatayi, gonca ve penç motifleri görülmektedir. Ortaya yerleşmiş olan iki sülün 

motifi bitkiler arasında birbirine bakar vaziyette çizilmiştir. İki kuşun arasında dikey 

üçlü bulut motifi görülmektedir. Farklı türde ve hatayi yaprakları tabağın genelinde 

kullanılmıştır. Alttan çıkarak yayılan çok sayıda sap ve yapraklar süslemenin 

geneline hâkimdir. Sağlı sollu yerleştirilmiş sap çıkması goncalar, yaprağın sırtında 

yarım penç motifleri, aralara yerleştirilmiş kimisi yapraklar çevresinde kimisi ise 

saplarda çok sayıda tirfiller görülmektedir. Üslubun özelliğini yansıtan bu bitkisel ve 

hayvan figürlü tabak zarif bir görünüme sahiptir. 
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Tasvir Tarzı: Tabağın süslemesi Baba Nakkaş üslubunda çalışılmıştır. 1480-1535 

yıllarına tarihlenen bu desen örneğinde genellikle hatayiler ile birlikte yer alan rûmî 

motifleri, yoğun tasarım gerektiren girift düzenlemeleri ile karakteristik 

görünümdedir. Fatih dönemi saray nakkaşhanesinin baş tasarımcısı Baba Nakkaş 

adını kullanarak oluşturduğu bu üslûpta, tasarımda kendi üstlerine dönen yaprak 

biçimleri 15. yüzyıl hatayi yaprak örneklerindendir 

(https://islamiturksanatlari.wordpress.com/tezhib-sanati/,  01.12.2017).  

Kaynak: (https://islamiturksanatlari.wordpress.com/tezhib-sanati/,  01.12.2017; 

Marmara Çini (İsmail Yiğit), 12.07.2017). 
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Tablo 3. 2. 1950’den Günümüze Kütahya Tabak Örnekleri 

3.2.2. Bordürsüz Sade Düzenlemeler 

3.2.2.2. Merkezi Simetri Düzenlemeli Tabaklar 

Katalog No:52 

Fotoğraf No:73 

Tarihi: 20. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Rıfat Çini bağışı, 
Kütahya 

Teşhir Yeri: Kütahya Çini müzesi 

Envanter No: 3296 

Ölçüleri:  Çap: 22 cm 

Malzeme: Silisli hamur  

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Hafif çukur gövdeli ve halka 
kaideli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz krem renkli, 
beyaz astarlı, sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Geometrik- Bitkisel 
motifli tabak 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

çevreleyen iki sıra siyah kontürlü bordürden oluşmaktadır. Tabağın göbek kısmı 

toprak kırmızısı renkte kafes görünümlü, siyah renkte çift kontürlü yalın bir penç 

motifi ile sınırlandırılmıştır. Dıştaki bordür mavi renk dolguludur. Bu motifi altı 

kollu yıldız motifi çevrelemektedir. Yıldızların uç kısımları tabağın yanlarına doğru 

kırık düz çizgilerle genişleyip altı adet yarım ongeni oluşturmaktadır. Bu dilimler 

dört kontürlü olup iç ve dış kontürleri koyu yeşil ortadaki kontür sarı renktedir. 

Yıldız dilimlerinin içinde tek dal üzerinden geliştirilmiş mavi renkte penç, gonca ve 

yaprak motifleri ile zarif bir süsleme oluşturulmuştur. Bu kompozisyon her yıldızlı 

dilimde tekrarlanmıştır. Tabağın kenar kısmında ise yarım ongen motiflerinin zemini 
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yeşil renkte olup renk dalgalanmaları görülmektedir. Orta merkezine oturtulmuş 

yarım toprak kırmızısı ve beyaz renkte bir göbeğe sahip mavi penç motifi farklı türde 

yapraklarla zenginleştirilmiştir.  

Tasvir Tarzı: Penç motifi, altı kollu yıldız motifi, çift kontürlü ince bordür, döneme 

uygun tarzda betimlenmiştir. Tabaktaki hatayi grubu motifler 16. yüzyılda Osmanlı 

döneminde daha da uygulanır olmuş ve önem kazanmıştır.  

Geometrik motifler Türk süsleme sanatlarında İslam öncesi dönemde, 

Uygurlar, Selçuklu, Beylikler dönemi ve Osmanlı sanatında varlığını kesintisiz 

sürdürmüştür. En gelişmiş şekli Anadolu Selçuklu döneminde görülmektedir 

(Özkeçeci ve Özkeçeci, 2007: 93). 

Kaynak: (Kütahya Çini Müzesi Arşivi Eser Fişleri, 10.07.2017; Birol, A ve Derman, 

2007: 16). 
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Katalog No:53  

Fotoğraf No:74 

Tarihi: 20. yüzyıl ikinci yarısı  

Üretim Yeri: Rıfat Çini Bağışı, 
Kütahya 

Teşhir Yeri: Kütahya Çini müzesi, 
Kütahya 

Envanter No: 3547 

Ölçüleri:  Çap: 25.5 cm 

Malzeme: Silisli hamur.  

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme  

Form: Hafif çukur gövdeli ve halka 
kaideli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz krem renkli, 
beyaz astarlı, Sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Geometrik-Bitkisel 
motifli tabak 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

çevreleyen iki sıra siyah kontürlü bordürden oluşmaktadır. Orta merkezde göbeği sarı 

renkte beyaz kontürlü bozuk bir altıgen görülmektedir. Altıgenin köşelerine zemini 

toprak kırmızısı renkte oniki kollu yıldız ve bunun üzeride beyaz renkte çiçeklerle 

çevrelenmiştir. Yıldızın kolları düz kırık çizgilerle devam eden diğer bir çizgi ile 

kesişip diğer motifi oluşturmaktadır. Yıldız çizgileri siyah kontürlü ve beyaz 

zeminlidir. Merkezin ortasından yanlara doru açılan yıldızın en ince kolları koyu 

yeşil zeminlidir devam ederek büyüyen sivri uçlu altıgen bölmelerin içi siyah zeminli 

olup üzerindeki rumi motifleri mavi ve sarı renktedir. Desenin devamında oluşan 

sıralı beşkollu toprak kırmızısı renkte yıldız motifi ve yıldızlar arasında tabağın 

dışına doğru sivrilen sarı renkte altıgen şekiller tabağın göbeğini çevrelemiştir. Bu 

altıgenlerin içi beyaz renkli rumi motifi ile süslenmiştir. Merkezde bütün olarak 
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yerleştirilen kompozisyonda sürekliliği sağlamak için yanlarda altı adet motif 1/3 

kesit olarak kullanılmış bordür ile zemin arasında kontür ile sınırlandırılmıştır.  

Tasvir Tarzı: Geometrik motifler Türk süsleme sanatlarında İslam öncesi dönemde, 

Uygurlar, Selçuklu, Beylikler dönemi ve Osmanlı sanatında varlığını kesintisiz 

sürdürmüştür. En gelişmiş şekli Anadolu Selçukluları döneminde görülmektedir 

(Özkeçeci ve Özkeçeci, 2007: 93). Altıgen şekli, oniki kollu yıldız motifi, çift 

kontürlü ince bordürlü bu tabak paralel çizgilerle oluşturulan tasarımın içleri rumi 

motifler ile desteklenmiş, bölmeler yıldızdan yıldıza atlayarak sonsuza giden hatlarda 

bir süreklilik görülmektedir. Merkezler etrafında toplanarak dönüş haraketlerini 

vurgulayan dinamik bir kompozisyon örneğidir.  

Kaynak: (Kütahya Çini Müzesi Arşivi Eser Fişleri, 10.07.2017; Özkeçeci ve 

Özkeçeci, 2007: 93). 
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Katalog No:54 

Fotoğraf No:75 

Tarihi: 20. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Metin Çini, Kütahya 

Teşhir Yeri:   Kütahya 

Envanter No:  

Ölçüleri: Çapı:30 cm  

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş gövdeli çukur tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz renkli astarlı 
ve sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Rumi-bitkisel motifli 
tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın genel görüntüsü az miktarda deformeli olup, sır 

atmaları ve kontüründe sır taşmaları görülmektedir. Tabak kobalt ve açık mavi renk 

tonlarında çalışılmıştır. Kenarlarında iki adet kobalt renkte kontürle çevrilidir. Göbek 

kısmında penç motifinden çıkan beş adet ayırma rumi paftalarının içerisine gonca 

motifi yerleştirilmiştir. Yanlarda saplarla bağlantılı hatayi ve yarım penç motifli 

yapraklar görülmektedir. Yaprak ve hatayi grubu çiçeklerin üzerinde dokusal bir 

görüntü yapılarak kobalt renkte noktalar koyulmuştur.  

Tasvir Tarzı: Tabağın süslemesi rumi paftalar ve hatayi grubu motiflerden 

oluşmuştur. Rumi motifi hayvanların, efsanevi yaratıkların kanat ve 

bedenlerinlerinden esinlenilerek bunların stilize edilmesi ile oluşmuş motif türüdür 

(Savaş, 2013: 88).  
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Bu tabak tasarımında ayırma rumi motifli örnek kollarla birbirine bağlanmıştır. 

Gazneli dönemde de görülen rumi motifi, Büyük Selçuklu’da önemli abidevi 

eserlerde, Anadolu Selçuklu Döneminde ise gelişerek devam etmiştir. 

Osmanlı döneminde ise önceki dönemlere nazaran gerçek bir üsluplaşma ile 

bütün sanat dallarında süsleme amaçlı olarak kullanılmıştır. Klasik Osmanlı 

çinilerinde ise “Rumi Üslubu” nun en üst düzeye ulaştığı kabul edilmektedir 

(Kocabaş, 2015: 50). Penç ve Hatayi motifi süsleme sanatlarında çok kullanılan 

motif türlerinden biridir.  

Kaynak: (Mustafa Kalyon koleksiyonu, Kütahya, 09.07.2017; Kocabaş, 2015: 50; 

Savaş, 2013: 88). 
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Katalog No:55 

Fotoğraf No:76 

Tarihi: 21. yüzyıl ilk yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Mustafa Kerkük 
Koleksiyonu, Kütahya 

Envanter No:  

Ölçüleri:  

Malzeme: Silisli hamur  

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Hafif çukur gövdeli geniş 
tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı sıraltı 
dekorlu seramik 

Motif Şekli: Paftalı-bitkisel motifli 
tabak 

 

 

Süsleme Tasarımı: Geniş tabağın süslemesinde çok yoğun bir desen tasarımını 

görmekteyiz. Tabağın kenarları beyaz dolgulu siyah renkte iki kontürü 

bulunmaktadır. Kenarlarını çevreleyen turkuaz renkte tepeliklerin içine rumi ortabağ 

motifi yerleştirilmiştir.  

Tabağın göbek kısmı turkuaz renk üzerine çalışılmış küçük bir yıldız motifi, 

çevresinde kobalt renkte altı kollu yıldız motif geçmeleri ve tepelikler görülmektedir. 

Mavi renkteki paftalar veya salbekli şemse deseni içerisinde tepelik ve kobalt renkte 

çalışılmış rumi motifi görülmektedir. Salbekli şemse deseninin uçlarında kobalt 

renkte düğümleri bulunmaktadır. Tabağın diğer kısımları ise küçük helezonlar ile 

doldurulmuştur. Helezonların içleri yeşil, kahve, sarı, mavi renklerdedir. Hatayi 

grubu motiflerinden penç, gonca ve yapraklarla çok yoğun çalışılmıştır.  
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Tasvir Tarzı: Bu tabağın süslemesi kenarlarda tepelikler, ortada yıldız motifi ve 

çevresinde uçlarında düğümler olan Salbekli şemse motifinin içerisinde rumi 

motifleri görülmektedir. Tabağın boşluk kısımları helezonlar içerisine yerleştirilmiş 

bitkisel süslemeler hâkimdir. Düğüm motifi 15. yüzyıl son çeyreğinde, II. Bayezid 

devri desenlerinde çıkan motif örneğidir. Örgü şeklinde birbirine geçmiş bantlar, 

motife dokuma görünümü ile birlikte üç boyutluluk vermektedir (Kocabaş, 2015: 

60). Tabağın kenarlarında rumi motifi kollarının iki yana uzayarak paftalar 

oluşturacak şekilde yanyana birleşmesi ile ayırma rumi motifi kullanılmıştır.  

Hatayi grubu motiflerin en verimli çağı 16. yüzyıl’da uygulandığı 

bilinmektedir.  

Kaynak: (Mustafa Kerkük Koleksiyonu, 12.07.2017, Kütahya; Birol, A ve Derman, 

2007: 16). 
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Tablo 3. 2. 1950’den Günümüze Kütahya Tabak Örnekleri 

3.2.2. Bordürsüz Sade Düzenlemeler 

3.2.2.3. Serbest Düzenlemeli Tabaklar 

Katalog No:56 

Fotoğraf No:77 

Tarihi: 20. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Sıtkı Olçar’dan bağış, 
Kütahya 

Teşhir Yeri: Kütahya Müzesi 

Envanter No: 3113 

Ölçüleri: Çap: 21 cm 

Malzeme: Çini çamuru, Sıraltı dekor  

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş kenarlı tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz/Krem 
astarlı, sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Kuş-Rumi motifli tabak 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Çok dilimli bu tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş 

göbek ve onu çevreleyen tek sıra siyah kontür bulunmaktadır.  Tabak üzerinde kobalt 

renkte dik duran bir kuş figürü çok büyük çalışılarak kompozisyona hâkim 

durumdadır. Kuşun kırmızı ve beyaz renkte gözü, toprak kırmızısı renginde gagası ve 

ayakları bulunmaktadır. Ayaklarının altında birbirine paralel çizgiler çalışılmıştır. 

Kanadı ise toprak kırmısızı renkteki iri kontür içerisine yeşil renkte aralarında beyaz 

çizgi dolguludur. Tabağın kenarlarında helezonlar içine yerleştirilmiş stilize edilmiş 

turkuaz renkte rumi motifleri görülmektedir. Motifler daha çok çiçek görüntüsünde 

çalışılmış helezonik kıvrımlardan oluşmaktadır. Motiflerin ortalarına ise kobalt ve 

toprak kırmızı renginde iri benekler koyulmuştur. Tabağın üzerinde renk taşmaları ve 

sır çatlağı görülmektedir.  
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Tasvir Tarzı: Tabağın görüntüsü çok dilimli tabak içine iri bir kuş figürü 

çalışılmıştır. Kenar boşluklarında ise rumi motifleri sitilize edilerek süslemer 

yapılmıştır. 

Rumiler 9. yüzyıldan beri çok geniş alanda kullanılarak gelmiş, 15. ve 16. 

yüzyıllarda ise en gelişmiş haliyle ele alınırsa pek çok çeşidi bulunmaktadır (Birol, A 

ve Derman, 2007: 182). Buradaki rumi motifi ise tamamen sitilize edilmiş yaprak 

görüntüsünde çalışılmıştır. 

Kaynak: (Kütahya Çini Müzesi Arşivi Eser Fişleri, 10.07.2017; (Birol, A ve 

Derman, 2007: 182). 
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Katalog No:57 

Fotoğraf No:78 

Tarihi: 2007 yılı 

Üretim Yeri:  Kütahya, (Mehmet 
Gürsoy) 

Teşhir Yeri: Sevinç Gök Gürhan 
Koleksiyonu, İzmir 

Envanter No: 

Ölçüleri: Çap: 24.5 cm; yük.3.5 cm 

Malzeme: Çini çamuru, Sıraltı dekor 
boyaları, Sır 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş kenarlı tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı, 
sıraltına dekorlu seramik 

Motif Şekli: Gemili Osmanlı 
seramiği, kalyon 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

çevreleyen iki sıra siyah kontürlü yeşil renkte bordürden oluşmaktadır. Tabağın 

göbek kısmında kırmızı bordalı, mavi renkli çift ambarlı ve mavi güverteli, üç 

direkli, şişkin mavi yelkenli kalyon canlandırılmıştır.  Kalyon beş direklidir ve 

direklerin çevresinde ipler ve merdivenler görülmektedir. Güvertenin sağ baş 

kısmında içi kırmızı benekli mavi Osmanlı sancağı dalgalanmaktadır. Diğer 

direklerin uçlarında da mavi ve kırmızı renkteki bayraklar dalgalanır vaziyette 

görülmektedir. Orta ve sol yan direğin üst kısmında iri birer balık ağı torbası asılıdır.  

Denizin turkuaz renkteki dalgaları iri helezonlar meydana getirmektedir. Kalyonun 

etrafında tepede iki kırmızı stilize bulut motifi, sağda kıvrık gövdeli mavi bir deniz 

yaratığı görülmektedir.  
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Tasvir Tarzı: Kalyon gemisi, yelkenler, bulut motifleri, iki kontürlü bordür dolgusu, 

16- 17. yüzyıllarda denizlerdeki başarılarla ve ticaretle moda olan tekne ilgisi ve 

sevgisi İznik seramiklerinde hayat bulmuştur. İznik seramiklerini uzak seferlere 

taşıyan ve İstanbul tersanelerinde üretilen Osmanlı kadırgaları, yelkenlileri, 

kalyonları, İznik tabaklarında, kupalarında, vazolarında, sürahilerinde resmedilmiştir 

(Öney, 2009: 16). 

Kalyonlar hem üst güvertelerinde hem de iki veya üç katlı olabilen 

ambarlarında top bataryalı çalışılmıştır. Üç büyük yelken direkleri ve seren 

yelkenleri ile heybetli görünmektedir (Öney, 2009: 18-21).  16. yüzyıla ait 

seramiklerde kadırgalar donanmanın gücünü yansıtırcasına grup halinde çalışılırken, 

17-18. yüzyıl örneklerinde çoğunlukla tabakları tek bir kalyon örneği süsler (Öney, 

2009: 22). 

Kaynak: (Öney, 2009: 16-18-21-22-117). 
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Katalog No:58 

Fotoğraf No:79 

Tarihi: 21. yüzyıl ilk yarısı 

Üretim Yeri:  Kütahya 

Teşhir Yeri:  İznik Çini, Mehmet 
Gürsoy, Kütahya 

Envanter No: 

Ölçüleri: Çap: 30 cm 

Malzeme: Çini çamuru, Sıraltı dekor 
boyaları, Sır 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş kenarlı tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı, 
sıraltına dekorlu seramik 

Motif Şekli: Lale motifli Tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Beyaz zemin üzerine çalışılmış bu tabağın görüntüsü kenarları 

dalgalı siyah renkte tek kontür geçilmiştir. Kompozisyon tamamen sanatçının kendi 

yorumuyla lalelerden oluşmaktadır. Desenin kontürleri kobalt renktedir. Tabağın alt 

kısmında bulut motiflerinden çıkan yeşil ve mavi yapraklı kobalt renkte sapları olan 

altı tane mavi, kırmızı, kimisi paralel çizgi desenli lale motifleri çok zarif bir şekilde 

tasarlanmıştır. Bize göre sağ kısımda ise aynı lale deseninden bağımsız duran bir 

motif görülmektedir. Lalelerin yaprakları ikişer tane ve desenle çok uyumlu 

çizilmiştir. Yapraklar katlı görünümdedir. Lalelerin açılan ağız kısımları ise dengeli 

bir şekilde yayılarak sivrilerek devam etmiştir. Tabağın içinde orantılı bir şekilde 

yerleştirilmiş kırmızı renkte üç noktalar çalışılmıştır.  

Tasvir Tarzı: Lale kelimesi, eski Türkçe ile yazıldığında “Allah” kelimesiyle aynı 

harfleri taşıdığından diğer çiçek ve motifler içinde daha çok beğenilip tercih 

edilmiştir (Kocabaş, 2015: 44). Özellikle 16. ve 17. yüzyılda çini sanatında çok 
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kullanılan motiflerdendir. 18. yüzyıl başlarında birçok lale çeşidi üretilmiş ince, sivri 

uçlu bu laleler “İstanbul Lalesi” adını almıştır  (Baytop, 1992: 11). Sanatçının 

çalıştığı bu lale türü bu grubun içinden Muattar (Güzel kokulu) lale grubuna 

benzerlik göstererek lalenin iç dolgusunu kendi yorumuyla bizlere sunmaktadır. 

Hatta 18. yüzyılda III. Sultan Ahmet zamanında bir döneme “Lale Devri” adını 

verecek kadar ileri gidilmiştir (Aker, 2010: 82).  

Kaynak: (https://www.iznikcini.com/collections/iznik-plate, 29.09.2017; Aker, 

2010: 82; Baytop, 1992: 11; Kocabaş, 2015: 44).  
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Katalog No:59 

Fotoğraf No:80 

Tarihi: 21. yüzyıl ilk yarısı (2007) 

Üretim Yeri:  Kütahya 

Teşhir Yeri:  Özkan Elagöz 
Koleksiyonu, Kütahya 

Envanter No: 

Ölçüleri: Çap: 30 cm 

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş kenarlı çubuk tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı, 
sıraltı ve sırüstü dekorlu seramik 

Motif Şekli: Yazı-ebru desenli tabak 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Sıraltı dekorlu bu çalışmanın süslemesinde pembe, beyaz, siyah, 

lila, turuncu renkler kullanılarak ebru tekniğinde çalışılmıştır. Süslemesinde tabağın 

genelini kaplayan beyaz renkteki ve “hüve” yazı ve sır üstünde ise siyah renkte Hat 

yazısı ile arapça yazılmış metin içeriğinde “O (Allah) herşeye kadirdir” yazısını 

görmekteyiz. Tabağın renkleri pastel tonlarında ve birbiri ile uyumlu renkler 

seçilmiştir. Ebru’nun içerisinde bulunan siyah renkler ile yazı rengi uyumlu bir 

görüntü sağlamıştır. 

Tasvir Tarzı: Ebru tekniğinde çalışılmış bu tabağın üzerinde hat yazısı 

bulunmaktadır. Kütahya’da Ebru tekniği ile çalışılan tabak örnekleri bulunmaktadır. 

Kaynak: (Özkan Elagöz Atölyesi, 12.07.2017). 

  



218 
 

Katalog No:60 

Fotoğraf No:81 

Tarihi: 21. yüzyıl ilk yarısı 

Üretim Yeri: Saim Kolhan, Kütahya 

Teşhir Yeri: İstanbul, Sultanahmet 

Envanter No: 

Ölçüleri: 40 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Şablon Torna 

Form: Geniş gövdeli tabak 

Süsleme Tekniği: Sıraltı ve sır üstü 
dekorlu seramik 

Motif Şekli: Yazı desenli tabak 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi iki dekor pişirimli olup zemini sarı renkte 

kabartmalı görünümlüdür. Zemin üstünde sır üstü yaldız lüster ile dekorlama 

yapılmıştır. Tabağın süslemesinde on tane vav harfi bulunmaktadır. Siyah, kırmızı, 

beyaz ve turkuaz renklerdeki harfin dizilimi bize göre sol taraftaki vav harflerinin üç 

tanesi sıralı dizili, altta bir tanesi yatay durumda diğer altı tanesi ise asimetrik 

düzende dizilmiş olup hareket etkisi vermektedir. Turkuaz renkteki vav harfi 

üzerinde hatayi grubu motifler görülmektedir. Tabaktaki kabartmalı zemin dokusu ile 

çalışılan desenin düz dokusu tabak üzerinde farklı bir tasarım oluşturmaktar.  

Tasvir Tarzı: Tabağın süslemesinde kabartmalı çalışılan zemin ve düz çalışılan vav 

harflerinden oluşmaktadır. Sanatçı burada farklı dekorlama teknikleri kullanarak 

günümüz yorumuyla aktarmaktadır. 

Kaynak: (Saim Kolhan, 10.12. 2017).  
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Katalog No:61 

Fotoğraf No:82 

Tarihi: 21. yüzyıl ilk yarısı 

Üretim Yeri: Marmara Çini, Kütahya 

Teşhir Yeri: Kütahya 

Envanter No:  

Ölçüleri: Çapı: 30 cm  

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Şablon torna 

Form: Geniş gövdeli ve kenarlı çukur 
tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz renkli astarlı 
ve sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel motifli tabak 

 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Kenarları dalgalı bu tabağın süslemesinde bölmeler ve lale 

motifi bulunmaktadır. Göbeğin orta kısmında siyah beyaz renklerde penç motifi ile 

başlayıp artarak devam eden siyah-beyaz renklerde bölmeler içerisine hatayi grubu 

çiçeklerle bezeme yapılmıştır. Çiçekler siyah bölmelerde turuncu renklerde, beyaz 

zemin üzerinde mora yakın bir renkte yapraklar, her iki bölmede de açık renk 

çalışılmış sap kısımları turkuaz renkte dalgalı, bir görüntüde birbirini tamamlayan 

vaziyettedir. Saplara dikey olarak bakıldığında odak noktasına kadar devam ettiği 

görülmektedir. Bize göre sol kısımda lale motifi bulunmaktadır. Zemini siyah renkte 

ve mavi-pembe renklerde üç nokta motifi ile çalışmalar yapılmıştır. Sarı renkte 

oldukça iri bir lale motifi yerleştirilmiştir. Sivrilen uç kısımlarına sarı renkte azalan 

noktalar koyulmuştur. Lale motifinin içi yine tabak üzerinde kırmızı renkte çiçek 

motifleri ile süslenmiştir. Lalenin kendi yaprak görüntüsü dışında iri dişli yaprakları 

bulunmaktadır. 
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Tasvir Tarzı: Tabağın kompozisyonu iki farklı renkteki bölmeler içerisine 

yerleştirilmiş hatayi grubu motifleri ve bize göre sol köşeye yerleştirilmiş iri bir lale 

motifi görülmektedir.  16. yüzyıl ikinci yarısından itibaren lale motifi natüralist 

üslupta çalışılan çiçekler arasında ilk sıralarda yer almıştır (Kocabaş, 2015: 44). 

Kaynak: (Marmara Çini, 12.07.2017, Kütahya; Kocabaş, 2015: 44).  
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Tablo 3. 2. 1950’den Günümüze Kütahya Tabak Örnekleri 

3.2.2. Bordürsüz Sade Düzenlemeler 

3.2.2.4. Kumaş Desen Düzenlemeli Tabaklar 

Katalog No:62 

Fotoğraf No:83 

Tarihi: 20. yüzyıl ikinci yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Abdullah Kalyon 
Koleksiyonu, Kütahya 

Envanter No:  

Ölçüleri: Çapı: 30 cm 

Malzeme: Silisli hamur  

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Hafif çukur gövdeli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz/krem astarlı 
sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Geometrik motifli tabak 

 

 

 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

yeşil renkte kontür çevrelemektedir. Ortada toprak kırmızı renk ve onu çevreleyen 

beyaz kontürlerle devam eden bu girişik motif oniki kollu altıgen yıldız deseni kobalt 

renklerde doldurulmuştur.  

Çizgilerin orantılarına çok dikkat edilmeden oluşturulan, geçmelerle ayrılan 

geometrik bölmelerde turkuaz, sarı renkleri görmekteyiz. Tabak kompozisyonunda 

desen merkeze yerleştirme kaygısı taşımadan belirli bir düzende yerleştirilmiştir. Bu 

nedenlede tabağın kenarlarındaki motiflerin bitişi düzensizdir.  

Tasvir Tarzı: Bu tabak deseni Selçuk ve Osmanlı döneminde geometrik çizgilerden 

oluşturulmuş girişik düzende hazırlanan yıldız geçme örneği görülmektedir. 
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Geometrik motifli süslemeler Türk süsleme sanatlarında İslam öncesi 

dönemde, Uygurlar, Selçuklu, Beylikler dönemi ve Osmanlı sanatında varlığını 

sürekli devam ettirmiştir. En gelişmiş şekli Anadolu Selçukluları döneminde 

görülmektedir (Özkeçeci ve Özkeçeci, 2007: 93). Geometrik motifler sistemli bir 

yerleşimle birbirine eklenerek ağları oluşturmaktadır. Yatay ve düşey diyagonal 

şeritlerin birbirleri ile kesişmesinden elde edilen ağ örgüsünü oluşturan çizgiler 

grubundandır (Savaş, 2013: 105-106). 

Kaynak: (Abdullah Kalyon Koleksiyonu, 09.07.2017; Özkeçeci ve Özkeçeci, 2007: 

93; Savaş, 2013: 105-106). 
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Katalog No:63 

Fotoğraf No:84 

Tarihi: 1983 yılı civarı. 

Üretim Yeri: Sıtkı Olçar (Sıtkı Usta) 
Atölyesi, Kütahya 

Teşhir Yeri: Gönül Öney 
Koleksiyonu, İzmir 

Envanter No: 

Ölçüleri: Çap:32 cm.; yük. 3.5 cm 

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Geniş gövdeli tabak 

Süsleme Tekniği: Astarlı, sıraltına 
dekorlu seramik 

Motif Şekli: Gemili Osmanlı 
seramiği, Yelkenli Kadırga 

 

Süsleme Tasarımı: Kenarları tırtıllı ve dalgalı bu tabak arka planı kobalt üzerine 

çalışılmıştır. Renklendirmede, lacivert, koyu gri, yeşil, turkuaz, kırmızı, beyaz renkte 

olup siyah kontürlüdür.  Tabakta denizi simgeleyen lacivert zemin üzerinde nefti 

gövdeli, ön yelkenleri koyu gri, arka yelkenleri firuze renkli, kadırgalar yer 

almaktadır. Ortadaki dört kadırga daha büyük, iki kenardakiler küçüktür. Aralarında 

üç dilimli, Çin bulutunu anımsatan kırmızı adacıklar ve denizanalarını akla getiren 

çintemaniye benzer şekiller, benekler vardır. Tabak kompozisyonu belirli bir ritmik 

düzende yerleştirilmiş sıralı gemiler, adacıklar, çintemaniler ile süslenmiştir. Tabak 

üzerindeki desen örneğindeki görüntü devam eder vaziyettedir.  

Tasvir Tarzı: Yelkenli kadırgalar, Çin bulutu şeklinde adacıklar, çintemani şeklinde 

benekler, tek kontür, 16- 17. yüzyıllarda denizlerdeki başarılar ve ticaretle moda olan 

tekne ilgisi ve sevgisi İznik seramiklerinde hayat bulmuştur. İznik seramiklerini uzak 



224 
 
seferlere taşıyan ve İstanbul tersanelerinde üretimi yapılan Osmanlı kadırgaları, 

yelkenlileri, kalyonları, İznik tabaklarında, kupalarında, vazolarında, sürahilerinde 

bolca resmedilmiştir (Öney, 2009: 16). 

Kaynak: (Öney, 2009: 16).  
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Katalog No:64 

Fotoğraf No:85 

Tarihi: 21. yüzyıl ilk yarısı 

Üretim Yeri: Kütahya 

Teşhir Yeri: Çini Sarayı, Kütahya 

Envanter No: 

Ölçüleri:  

Malzeme: Çini çamuru 

Yapım Tekniği: Çarkta şekillendirme 

Form: Gövdeli ve kenarlı tabak 

Süsleme Tekniği:  Dokulu, astarlı ve 
sıraltına dekorlu seramik 

Motif Şekli: Kuş Figürlü Tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Dokulu çalışılmış bu tabak beyaz astarlıdır. Tabağın 

kompozisyonu uçar vaziyette her yöne farklı şekilde dağılmış sülün figüründen 

oluşmaktadır. Kullanılan renkler sarı, turuncu, mavi, yeşil, kahve, lila ve mürdüm 

renklerinde çalışılmıştır. Kuşların bir kısmı bütün halde bir kısmı ise tabakta kesilmiş 

haldedir. Kuşların duruşu kanatları ve kuyruğu açık, boynu ile kafası gövdeye doğru 

bakarken uçar vaziyette çalışılmıştır. Kuşların bir kısmı ise sadece mor kontürle  renk 

tonlamasına girmeden belli belirsiz çizilmiştir. Siyah ve mor kontürlü çalışılmış bu 

kuşların görünüşleri çok zariftir. Kuşların renk tonlaması ise herbir kuşun üzerinde 

bulunan renge yakın bir renk seçildiği ve renk uyumunun olduğunu söylemek 

mümkündür.  

Tasvir Tarzı: Tabak üzerinde birçok sülün motifi farklı yönlere dağılmış bir şekilde 

uçar vaziyette görünmektedir. Bu motif 16. yüzyıl mavi-beyaz çinilerde daha çok 

çalışılmıştır. Tabak üzerindeki desen örneği dekoratif bir anlayışla çok başarılı bir 

şekilde kompozisyona yerleştirilmiştir.  Kaynak: (Çini Sarayı, 12.07.2017). 
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Katalog No:65 

Fotoğraf No:86 

Tarihi: 21. yüzyıl ilk yarısı  

Üretim Yeri: Saim Kolhan, Kütahya 

Teşhir Yeri: Bodrum 

Envanter No: 

Ölçüleri: 65 cm 

Malzeme: Silisli hamur 

Yapım Tekniği: Şablon torna  

Form: Geniş gövdeli tabak 

Süsleme Tekniği: Sıraltı ve sır üstü 
dekorlu seramik 

Motif Şekli: Bitkisel motifli tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Kenarları dilimli bu tabağın süslemesinde kenar kısmında 

turkuaz renkte bir kontür görülmektedir. İki dekor pişirimli bu tabağın süslemesi 

Haliç işi motifinde olduğu gibi sarmal desenli, helezonlardan oluşmaktadır. 

Helezonların sıraltına çalışılan kısmında renklendirme yapılmıştır. Kullanılan renkler 

ise kırmızı renkteki helezonların üzerinde kırmızı ve mor renk tonlarında penç, 

hatayi motifi, yeşil renkte yapraklar ve kırmızı renkte yaprak motifi görülmektedir. 

Sırüstü dekor kısmı ise altın yaldız ile tek renk çalışılmıştır. Yaldız ile çalışılan 

helezonlu süslemede motifler daha serbest şekilde çalışılmış zeminde alt dekoru 

oluşturmaktadır.  

Tasvir Tarzı: Tabağın süslemesinde Haliç işi motif örneğinde olduğu gibi 

helezonlar ve üzerinde çiçek ve yaprak motifleri görülmektedir. Günümüz yorumu 

çalışmalardan olan bu süsleme örneğinde Tezhib’te tuğraların arasına işlenen bir 

desen örneği tabak üzerine yorum katılarak işlenmiştir. Desen, Sultan III. Murad 
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devrine ait (1575 tarihli) beratın tezhibinde görülen bir desen örneği ile benzerlik 

göstermektedir.  

Kaynak: (Saim Kolhan, 10.12.2017; Birol, Ayan, 2008: 276). 

Katalog No:66 

Fotoğraf No:87 

Tarihi: 20. yüzyıl ikinci yarısı  

Üretim Yeri: Anadolu el sanatları 
galerisi bağışı, Kütahya 

Teşhir Yeri: Kütahya çini müzesi, 
Kütahya 

Envanter No: 3641 

Ölçüleri: Çap: 24 cm 

Malzeme: Silisli hamur  

Yapım Tekniği: Çarkta 
şekillendirme  

Form: Hafif çukur gövdeli tabak 

Süsleme Tekniği: Beyaz astarlı 
sıraltı dekorlu seramik 

Motif Şekli: Geometrik motifli 
tabak 

 

Süsleme Tasarımı: Tabağın süslemesi derin iç kısmını kaplayan geniş göbek ve onu 

çevreleyen kontürden oluşmaktadır. Tabak siyah kontürlü olup yıldız motiflerinden 

geliştirilen penç motiflerinin diagonel biçimde sıralanması ile oluşturulan bir 

kompozisyona sahiptir. Penç motifinin göbeğinde beyaz renkte bir çiçek ve onu 

çevreleyen beyaz kontürle devam eden oniki kollu yıldız deseni kobalt mavi ile 

doldurulmuştur. Geçmelerle ayrılan geometrik bölmeler de mavi renk üzerinde beyaz 

tırnak ve kırmızı renk üzerinde ise beyaz renkte beş ya da altı kollu yıldızlar 

dönüşümlü olarak kullanılmıştır. Pençlerin dış yaprakları kobalt mavi renkte 

içlerinde beyaz renkte lekeler bulunmaktadır. Tabak kompozisyonunda desen 
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merkeze yerleştirme kaygısı taşımadan belirli bir düzende yerleştirilmiştir. Bu 

nedenlede tabağın kenarlarındaki motiflerin bitişi düzensizdir.  

Tasvir Tarzı:  Geometrik motifler Türk süsleme sanatlarında İslam öncesi dönemde, 

Uygurlar, Selçuklu, Beylikler dönemi ve Osmanlı sanatından günümüze kadar 

kesintisiz gelmiştir. En gelişmiş şekli Anadolu Selçukluları döneminde 

görülmektedir (Özkeçeci ve Özkeçeci, 2007: 93). Süslemede kullanılan bu 

kompozisyonlarda geometrik şekillerin düzlem üzerinde belirli aralıklarla tekrar 

etmesi, simetrik oluşumlar geometrik kompozisyonları meydana getirmektedir. Elde 

edilen motif düz ya da diyagonal olarak birbirine eklenir ve kompozisyon bu şekilde 

oluşmaktadır.  

Kaynak: (Kütahya Çini Müzesi Arşivi Eser Fişleri, 10.07.2017;  Özkeçeci ve 

Özkeçeci, 2007: 93). 
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4. DEĞERLENDİRME 

“1950’ den İtibaren Kütahya Çini Tabaklarının Tasarım Tipolojisi” konulu bu tez 

çalışmasında 66 eser araştırma kapsamına alınmıştır. Eserlerin özelliklerini 

belirlemek ve örnekleri sınıflandırmak üzere hazırlanan tablolara göre genel bir 

değerlendirme yapmak mümkündür.  

Tabloların sıralaması kompozisyon şemasına göre yapılmıştır. Tablo 3.1. 

değerlendirmesi Klasik Osmanlı’dan Geç Döneme Kadarki Kütahya Tabak Örnekleri 

(XV. yy. -XX. yy. I. yarısı)  incelenmiştir. Bunların gruplandırılmasında kenarları 

bordürlü ve bordürsüz olarak ikiye ayrılmıştır.  

Kenarları bordürlü grubun düzenlemesi; 

Klasik Göbek-Bordür Düzenlemesi kendi içinde beş alt gruba ayrılmıştır. Göbek 

Kısmı Ayna Simetrili Tabaklar (Katalog No: 1-4),  Göbek Kısmı Ters Ayna Simetrili 

Tabaklar (Katalog No: 5-6), Göbek Kısmı Merkezi Simetrili Tabaklar (Katalog No: 

7-14),  Göbek Kısmı Serbest Düzenlemeli Tabaklar (Katalog No: 15-18),  Göbek 

Kısmı Kumaş Desenli Tabaklar (Bu kısım ile ilgili görsele rastlanmamıştır). 

Kenarları bordürsüz grubun düzenlemesi; 

Bordürsüz Sade Düzenlemeler kendi içinde dört alt gruba ayrılmıştır. Ayna Simetrili 

Düzenlemeli Tabaklar (Katalog No: 19-25), Merkezi Simetri Düzenlemeli Tabaklar 

(Bu kısım ile ilgili görsele rastlanmamıştır). Serbest Düzenlemeli Tabaklar (Katalog 

No: 26-29), Kumaş Deseni Düzenlemeli Tabaklar (Bu kısım ile ilgili görsele 

rastlanmamıştır). 

Tablo 3.2. Değerlendirmesi 1950’den Günümüze Kütahya Tabak Örnekleri 

incelenmiştir. Bunların gruplandırılmasında kenarları bordürlü ve bordürsüz olarak 

ikiye ayrılmıştır.   
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Kenarları bordürlü grubun düzenlemesi; 

Klasik Göbek-Bordür Düzenlemesi kendi içinde beş alt gruba ayrılmıştır. Göbek 

Kısmı Ayna Simetrili Tabaklar (Katalog No: 30- 35), Göbek Kısmı Ters Ayna 

Simetrili Tabaklar (Bu kısım ile ilgili görsele rastlanmamıştır), Göbek kısmı merkezi 

simetrili tabaklar (Katalog No: 36-41), Göbek Kısmı Serbest Düzenlemeli Tabaklar 

(Katalog No: 42-47), Göbek Kısmı Kumaş Desenli Tabaklar (Katalog No:8) şeklinde 

düzenlenmiştir.  

Kenarları bordürsüz grubun düzenlemesi; 

Bordürsüz Sade Düzenlemeler kendi içinde dört alt gruba ayrılmıştır. Ayna 

Simetrili Düzenlemeli Tabaklar (Katalog No: 49- 51), Merkezi Simetri Düzenlemeli 

Tabaklar (Katalog No:52-55), Serbest Düzenlemeli Tabaklar (Katalog No: 56-61), 

Kumaş Deseni Düzenlemeli Tabaklar (Katalog No:62-66) şeklinde düzenlenmiştir. 

Araştırma konusu içinde yer alan Tablo1. Klasik Osmanlı’dan Geç Döneme Kadarki 

Kütahya Tabak Örnekleri (XV. yy. -XX. yy. I. yarısı) ve Tablo 3.2. 1950’den 

Günümüze Kütahya Tabak Örnekleri tablolarında Klasik Göbek-Bordür 

Düzenlemesi ve Bordürsüz Sade Düzenlemeler adı altında 2 başlığa ayrılmaktadır.  

Tablo 3. 1. Klasik Osmanlı’dan Geç Döneme Kadarki Kütahya Tabak 

Örnekleri (XV. yy. -XX. yy. I. yarısı) 

3.1.1. Klasik Göbek-Bordür Düzenlemeleri  

Bu tabak grubunu kenarında belirli kalınlıkta bordürü ve orta merkezde göbek 

üzerindeki kompozisyon tasarımı oluşturmaktadır. Kendi içinde 5 alt gruba 

ayrılmıştır.  

3.1.1.1. Göbek Kısmı Ayna Simetrili Tabaklar (Katalog No: 1-4) 

Bu grup tabak örneklerini kenarlarını bir bordür çevrelemektedir ve tasarımın 

orta merkezini oluşturan göbek üzerinde görünen bir tasarımın kendi görüntüsünü 

tekrarlayarak kompozisyon içinde yer alması ile oluşan düzenlemedir. Bu grup içinde 

4 adet tabak incelenmiştir.  
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Katalog.1’de yer alan bitkisel desenli bu tabağın kenarları çok dilimlidir ve bordürü 

bulunmaktadır Göbek üzerinde simetrik görünümlü enginar motifi bulunmaktadır. 

16. yüzyıl ilk yarısına özgü “Şam işi” denilen İznik çini örneğinin yorumlanmış bir 

örneğidir. Katalog 2’de bitkisel desenli bu tabak bordüründe S kıvrımları 

bulunmaktadır. Göbek kısmında taç şeklinde sıralanmış bir bitki içerisinde balık 

pullarıyla bezenmiş simetrik görünümlü enginar motifi görülmektedir. 16. yüzyıl 

süsleme örneği görülmektedir. Katalog 3’te yer alan tabak üzerinde bordüründe 

sıralı dörtlü düğümler bulunmaktadır. Göbek kısmında ise Osmanlı devlet arması 

bulunmaktadır. İlk arma 1882 tarihinde tescillenmiştir. Tabak üzerinde Sultan 

Mehmet Reşat’ın tuğrası görülmektedir. Katalog 4’te Rumi motifli geniş bir bordürü 

bulunan tabağın şemse motifinin ortasında, dokuz dilimli madalyon içine 

yerleştirilmiş ay-yıldız motifi bulunmaktadır.  

3.1.1.2. Göbek Kısmı Ters Ayna Simetrili Tabaklar (Katalog No: 5-6) 

Bu grup tabak örneklerini kenarlarını bir bordür çevrelemektedir ve orta 

merkez olan göbek üzerinde tasarımda yer alan motifin tekrarının asimetrik 

görüntüde yer alması ile oluşan düzenlemedir. Bu grup içinde 2 adet tabak 

incelenmiştir.  

Katalog 5’te yer alan bitkisel motifli bu tabağın kırık çizgilerden oluşan bir bordürü 

bulunmaktadır. Göbek kısmında ise dairesel dönüş yaparak birbirine dolanan iki rumi 

kıvrımı asimetrik olarak yerleştirilmiştir. Rumi motifi 9. yüzyıldan itibaren süsleme 

sanatlarında birçok alanda kullanıldığı gibi seramik ürünlerin üzerinde de 

görülmektedir. Katalog 6’da ince mavi dolgulu bir bordürü bulunan bu tabak bitki-

hayvan motifli bir tabak örneğidir. Tabağın göbek kısmında asimetrik görünümde iki 

balık bulunmaktadır. Bu balıkların etrafını iri daldan çıkan yan dalları bulunan bitki 

motifi çevrelemektedir. 19. yüzyıl başlarında Kütahya çinilerinde renk, desen ve 

şekil bakımından gerileme görülmüş, bu yüzyıl sonunda yeniden canlanmıştır. Bu 

tabak örneği bu 20. yüzyılın başında yapılmış 19. yüzyıl örneği sayılabilecek türden 

çalışıldığı görülmektedir.  
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3.1.1.3. Göbek Kısmı Merkezi Simetrili Tabaklar (Katalog No: 7-14) 

Bu grup tabak örneklerini kenarlarını bir bordür çevrelemektedir ve orta 

merkezden başlayan motif yukarı doğru genişleyerek uyumlu simetrik tekrarla yer 

almasıdır. Bu grup içinde 8 adet tabak örneği incelenmiştir. 

Katalog 7’de tabağın kenar kısımlarında sır atmaları bulunmaktadır. Tabağın ince 

bordürü ve eş merkezli yerleştirilmiş daireler içerisine bitkisel motifler olan saz yolu 

üslubu parçalı yapraklar ve çiçekler yerleştirilmiştir. 16. yüzyıl saray atölyelerinde 

saz üslubu yapraklar çalışılmış buradaki örnekte ise Kütahya’da ki yerel atölyelerde 

yapılmış bir örneği görülmektedir. Katalog 8’de bitkisel görünümlü bu tabak orta 

merkezde simetrik görünümlü çiçek motifleri ve tabağın kenar kısmında ise dört tane 

madalyon içine yerleştirilmiliş çiçek motiflerinden oluşmaktadır. Madalyon içine 

yerleştirilmiş çiçek ve dal motifleri 1700 yıllarda çalışılan Çin porselenlerini 

hatırlatmaktadır. Katalog 9’da bitkisel görünümlü bu tabak üzerinde bordüründe 

iğne yapraklar ve göbek kısmında ise merkezde penç motifinden çıkan sekiz kollu 

yıldız motifi görülmektedir. Geç dönem Kütahya desen örneklerinden biridir. 

Katalog 10’da çizgisel tarama motifli bir tabak örneği görülmektedir. Kenar 

bordüründe ve tabağın göbek kısmında tarak görüntüsünde taramalar yapılmıştır. 

Geç dönem örnekler arasında yapılan çalışma örneklerindendir. Katalog 11’de 

bitkisel motifli tabak üzerinde S kıvrımlı ve üçgen düzende yerleştirilmiş üzüm 

motifi ile birlikte göbek kısmında ise şemse motifi içinde hatayiler ve çevresinde 

bitkisel süsleme hâkimdir. 16. yüzyıl İznik çini deseni örneklerinden esinlenerek 

yapıldığı söylenebilir. Katalog 12’de tabağın kenarlarında hafif deforme 

görülmektedir. Tabağın çevresinde ¼ simetrik desende çalışılmış bitkisel motifler ile 

birlikte göbek kısmında iri bir penç motifi görülmektedir.  Bu tür bir desen örneği 

Klasik Osmanlı geç dönem desen örneği denilebilir. Katalog 13’te tabağın kenar 

kısımlarında sepete benzeyen, birbirine geçmiş şeritlerden oluşarak kafes oymalı 

kenarları bulunmaktadır. Göbekte ise ortada penç motifi ve çevresinde yarım 

yerleşmiş goncagül motifleri görülmektedir. 19. yüzyılın sonlarında yerel halk 

tarafından yapılan dekoratif amaçlı desen örneklerinden denilebilir. Katalog 14’te 

ise alt zemin ile bağlantılı kenar bordürü bulunan bu tabağın görüntüsü merkezde 
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penç motifi ile başlayıp dışarıya doğru iç içe geçmeler görülmektedir. Geometrik 

motifler İslam öncesi dönemden başlayarak Osmanlı sanatı içinde de pek çok alanda 

kullanıldığı gibi tabaklar üzerinde de örnekleri görülmektedir.  

3.1.1.4. Göbek Kısmı Serbest Düzenlemeli Tabaklar (Katalog No: 15-18) 

Bu grup tabak örneklerini kenarlarını bir bordür çevrelemektedir ve tasarım 

sanatçının özgün anlayışına göre yaptığı çalışmalardır. Bu grup içinde 4 adet tabak 

örneği incelenmiştir.  

Katalog 15’te kenarları hafif deformeli bu tabağın bordüründe sıralı dendanlar 

bulunmaktadır. Göbek kısmında gemili Osmanlı seramiği olan ambarlı kalyon 

canlandırılmıştır. 17. yüzyıl ortalarında Osmanlı donanması kalyona geçmiştir. 17-

18. yüzyıl örneklerinde sıklıkla tek bir kalyonun süslediği görülmektedir. Klasik 

Osmanlı dönemi İznik çini deseni örneği uygulanmıştır. Katalog 16’da Gemili 

Osmanlı seramiği örneği görülmektedir. Tabağın bordür kısmında çiçek ve yaprak 

motifleri görülmektedir. Göbek kısmında ise güverteli, çift ambarlı bir yelkenli 

durmaktadır. 17-18. yüzyıllarda çalışılan gemili örneklerden biridir. Katalog 17’de 

tabağın bir kenarında sır atması görülmektedir. Tabağın geniş kenar bordüründe 

sırtsırta yerleşmiş esler ve helezonlar görülmektedir. Tabağın göbek kısmında ise 

Gemili Osmanlı seramiği olan kalyon çizilmiştir. 16-17. yüzyılllarda denizlerdeki 

başarıları resmetmek için 17-18. yüzyıl örneklerinde çalışılan İznik tabaklarında 

görülen tabak deseni Kütahya’da da çalışılmıştır. Katalog 18’de Bitki-ibrik motifli 

bu tabağın bordür kısmında helezonlar ve kısa paralel çizgiler görülmektedir. Göbek 

kısmında ise Rumi motifli ibrik görülmektedir. 16. yüzyıl çinilerinin tipik bir örneği 

olan bordürle süslenmiştir.  

3.1.1.5. Göbek Kısmı Kumaş Desenli Tabaklar (Bu kısım ile ilgili görsele 
rastlanmamıştır) 

Bu grup tabak örneklerini kenarlarını bir bordür çevrelemektedir ve tasarımda 

açık kompozisyon kullanılarak bir bölümünün gösterilmesi, devam eden bir tasarım 

örneğidir. 
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3.1.2. Bordürsüz Sade Düzenlemeler 

 Bu tabak örneklerinde kenarları bordürsüz genelinde kontür bulunmaktadır. 4 

alt gruba ayrılmıştır. 

3.1.2.1. Ayna Simetrili Düzenlemeli Tabaklar (Katalog No: 19-25) 

Bu grup tabak örnekleri kontürle çevrelenmektedir ve tasarımın orta merkezini 

oluşturan göbek üzerinde görünen bir tasarımın kendi görüntüsünü tekrarlayarak 

kompozisyon içinde yer alması ile oluşan düzenlemedir. Bu grup içinde 7 adet tabak 

örneği incelenmiştir. 

 Katalog 19-20’de tabağın tasarımında elinde çiçek tutan geleneksel Kütahya 

kıyafeti ile bir kadın figürü ve yanlarda basit çiçekler görülmektedir. 18. yüzyıl ikinci 

yarısına ait bu tabak örnekleri çokça görülmektedir. Bu döneme ait Kütahya 

kıyafetleri’ni yansıtığı için bu grup seramikler önem arz etmektedir. Katalog 21’de 

tabağın tasarımında simetrik görünümlü iki kuş figürü ve aralarda basit bitkisel 

çiçekler görülmektedir. 18. yüzyıl ikinci yarısında yerel halk tarafından yapılan bu 

tür örnekler bulunmaktadır. Katalog 22’de tabağın tasarımında simetrik görünümlü 

iki nar motifi bulunmaktadır ve kalan boşluk çiçek motifi ile çevrelenmiştir. 

16.yüzyıl ilk yarısına özgü “Şam İşi” denilen İznik çini örneğinin bir yorumu 

görülmektedir. Katalog 23’te tabağın tasarımında simetrik görünümlü bitkisel 

süsleme görülmektedir. Bu desen tasarımı pek çok çiçek örneği ile birlikte yer alması 

16. yüzyıl örneklerinin biçimini andırmaktadır. Katalog 24’te bitkisel desenli bu 

tabağın göbek kısmında Arap harfleriyle çizilmiş ibrik motifi görülmektedir. 

Simetrik görünümlü dal ile kompozisyon oluşturulmuştur. Hat sanatı Kütahya 

seramiklerinin dekorunda 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkmıştır. Bitkisel süsleme 16. 

yüzyıl desen örneği sayılabir. Katalog 25’te tabağın göbek kısmında orta kısımda 

oval bir kartuş içinde Ermenice “Yaşasın Meşrutiyet” yazısı ile birlikte bitkisel 

süsleme hâkimdir. İznik çini deseni örneği çalışılmıştır. 
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3.1.2.2. Merkezi Simetri Düzenlemeli Tabaklar (Bu kısım ile ilgili görsele 
rastlanmamıştır) 

Bu grup tabak örnekleri kontürle çevrelenmektedir ve orta merkezden başlayan 

motif yukarı doğru genişleyerek uyumlu simetrik tekrarla yer almasıdır. 

3.1.2.3. Serbest Düzenlemeli Tabaklar (Katalog No: 26-29) 

Bu grup tabak örnekleri kontürle çevrelenmektedir ve tasarım sanatçının 

özgün anlayışına göre yaptığı çalışmalardır. Bu grup içinde 4 adet tabak örneği 

incelenmiştir. 

Katalog 26’da tabağın tasarımında elinde çiçek tutan bir kadın figürü görülmektedir. 

Çevresinde basit bitkisel bezeme görülmektedir. 18. yüzyıl ikinci yarısında bu tür 

tabak örneklerine çokça rastlanmıştır. Katalog 27’de tabağın göbek kısmında at 

üzerine binmiş Aziz George olduğu düşünülen erkek figürlü tabak görülmektedir. 

Erkek figürün 17. ve 18. yüzyıl’da ki minyatürlerle kıyafet albümlerinde o dönem 

Kütahya’sında figürler yerel kıyafetler ile görülmektedir. Katalog 28’de tabağın 

göbek kısmında iri bir kuş figürü bulunmaktadır. Kuşun üzerindeki renkler ve desen 

tabağın diğer kısımlarınada taşınmıştır. 18. yüzyıl ikinci yarısında bu türde naif 

çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Katalog 29’da tabağın tasarımında ağzında 

yılan tutan leylek figürü görülmektedir. Kenarlarda parçalı yaprak ve küçük bitkiler 

görülmektedir. Yerel halk tarafından yapılan tabak örneklerinden biridir. 

3.1.2.4. Kumaş Deseni Düzenlemeli Tabaklar (Bu kısım ile ilgili görsele 
rastlanmamıştır) 

Bu grup tabak örnekleri kontürle çevrelenmektedir ve tasarımda açık kompozisyon 

kullanılarak bir bölümünün gösterilmesi, devam eden bir tasarım örneğidir. 

Tablo 3.2. 1950’den Günümüze Kütahya Tabak Örnekleri  

3.2.1. Klasik Göbek-Bordür Düzenlemesi 

5 alt gruba ayrılmıştır. 
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3.2.1.1. Göbek Kısmı Ayna Simetrili Tabaklar (Katalog No:30-35) 

Bu grup içinde 6 adet tabak örneği incelenmiştir. Katalog 30’da üçgen 

süslemeli ve tepelikli ince bir kenar bordürü bulunan tabağın ortasında stilize bitkisel 

çiçekler bulunmaktadır. Hatayi grubu motifler 16. yüzyıl’da en mükemmel devrini 

yaşamıştır. Katalog 31’de tabağın kenar bordüründe iri dendan motifi görülmektedir. 

Göbek kısmında ise ayaklı bir vazo içinden çıkan ½ simetrik görünümlü çiçek 

motifleri görülmektedir. Çevresini sümbüller çevrelemektedir. 16. yüzyılda 

Karamemi’nin yapmış olduğu kompozisyon örneklerindendir. Katalog 32’de tabak 

üzerinde sır atması bulunmaktadır. Tabağın kenar bordüründe S biçimli birbirine 

dolanan geçmeler bulunmaktadır. Orta kısımdaki süslemede bir kaide üzerinde duran 

yivli vazodan çıkan karanfil, lale motifleri görülmektedir. Bu grup çiçekler Osmanlı 

sanatında 17. yüzyıl sonrasında görülmektedir. Katalog 33’te tabağın kenar bordürü 

kırmızı beyaz renkte enine düz simetrili şekilde yerleştirilmiştir. Ortasında hayat 

ağacı motifi görülmektedir. İstanbul, Ayasofya, 1. Mahmud Kütüphanesi’nde, yarı 

üsluplaştırılmış çini pano deseni ile benzerliği bulunmaktadır. Katalog 34’te bitkisel 

motifli tabağın bordüründe penç ve sümbül motifleri görülmektedir. Göbek kısmında 

ise ½ simetride çalışılmış hançer yapraklar ve sümbül motifleri görülmektedir. 16. 

yüzyılın ikinci yarısında görülen desen örneklerine benzemektedir. Katalog 35’te 

tabağın bordür kısmında yarım penç motifleri görülmektedir. Göbek kısmında ise 

havuzun çevresinde simetrik görünümlü iki kuş figürü ve bitkisel motifler 

görülmektedir. Günümüz Kütahya desenleri içinde çokça yer alan bir kompozisyon 

tasarımı görülmektedir.  

3.2.1.2. Göbek Kısmı Ters Ayna Simetrili Tabaklar (Bu kısım ile ilgili görsele 
rastlanmamıştır) 

3.2.1.3. Göbek Kısmı Merkezi Simetrili Tabaklar (Katalog No:36-41) 

Bu grup içinde 6 adet tabak örneği incelenmiştir. Katalog 36’da tabağın bordür 

kısmında S görünümlü dalın üzerine yerleşmiş penç motifleri görülmektedir. Tabağın 

göbek kısmında ise hançer yapraklar ile birlikte hatayi motifi döner vaziyette 
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çalışılmıştır. 16. yüzyılda Şahkulu, saz yolu üslubunu başlatmış ve değişik tasarımlar 

ile kompozisyonlar oluşturulmuştur. Katalog 37’de tabağın bordür kısmında mavi-

beyaz renkte dikey çapraz bölmeler görülmektedir. Tabağın orta kısmında ise 

paftalar içerisine yerleştirilmiş hatayi motifleri ve stilize bitkiler görülmektedir. 

Katalog 38’de tabağın bordüründe paftalar içerisinde rumi motifleri görülmektedir. 

Göbek kısmında ise madalyon motifi içerisine yarım penç motifleri yerleştirilmiştir. 

Katalog 39’da kenarları dilimli tabağın üzerinde Haliç İşi ve Lale motifini 

görmekteyiz. Haliç İşi desen örneği 16. yüzyılda görülmeye başlanmış ve çok 

kullanılan desen örneklerindendir. Katalog 40’ta tabağın bordüründe tepelik 

motifleri görülmektedir. Göbek kısmındaki tasarımda ise ortada penç motifinden 

çıkan üçgen paftalar içerisine yerleşmiş olan hatayi grubu motifler ile geometrik 

motifler görülmektedir. Katalog 41’de tabağın bordüründe eslerin arasına 

yerleştirilmiş rumi motifleri görülmektedir. Göbek kısmında ise penç ve goncagül 

motifleri görülmektedir. 16. yüzyılda Hatayi grubu motifler en olgun şeklini almıştır.  

3.2.1.4. Göbek Kısmı Serbest Düzenlemeli Tabaklar (Katalog No:42-47) 

Bu grup içinde 6 adet tabak örneği incelenmiştir. Katalog 42’de tabağın iki 

sıra bordürü bulunmaktadır. Bu bordürler içerisinde beşgen ve tekşerit motifleri 

görülmektedir. Tabağın göbek kısmında hat yazısı bulunmaktadır ve çevresinde oniki 

kollu yıldız motifi içerisinde bitkisel süslemeler ve bordür arasında tekşerit motifi 

görülmektedir. Katalog 43’te tabağın bordüründe tekşerit motifi görülmektedir. 

Göbek kısmında ise bordür üzerinde duran anka kuşu ve bitkisel süsleme 

bulunmaktadır. Katalog 44’te tabağın bordüründe penç motifleri bulunmaktadır. 

Göbek kısmında ise Rumeli Hisarı ve ön tarafta Fatih Sultan Mehmet portresi 

bulunmaktadır. Katalog 45’te tabağın bordüründe çin kayalarına benzer motif 

bulunmaktadır. Tabağın bordür kısmında Gemili Osmanlı seramiği olan kalyon 

çizilmiştir. 17-18 yüzyıl desen örneklerinde sıklıkla kullanılmıştır. Katalog 46’da 

tabak Baba Nakkaş üslubunda çalışılmıştır. Bordür kısmında hatayi ve penç motifleri 

bulunmaktadır. Tabağın göbek kısmındaki düzenlemede ise ortada bitkisel motiflerin 

içinde iki ceylan figürü görülmektedir. 15-16.yüzyıl Osmanlı nakkaşı olan Baba 

Nakkaş üslubunda çalışılmıştır. Katalog 47’de tabağın geniş bordürü içinde dendanlı 
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üçiplik rumi motifi bulunmaktadır. Tabağın göbek kısmında ise vazo içinden çıkan 

lale motifleri bulunmaktadır. 18. yüzyıl başı desen örneği çalışılmıştır. 

 

3.2.1.5. Göbek Kısmı Kumaş Desenli Tabaklar (Katalog No:48) 

Bu grup içinde 1 adet tabak örneği incelenmiştir. Katalog 48’de tabağın çok 

geniş olmayan bordüründe yarım penç motifleri görülmektedir. Tabağın göbek 

kısmında ise helezon üzerine yerleştirilmiş çiçek ve yapraklardan oluşmaktadır. 

Kütahya’da yerel halk tarafından çalışılan desen örneklerinden biridir.  

3.2.2. Bordürsüz Sade Düzenlemeler  

 4 alt gruba ayrılmıştır.  

3.2.2.1. Ayna Simetrili Düzenlemeli Tabaklar (Katalog No:49-51) 

Bu grup içinde 3 adet tabak örneği incelenmiştir. Katalog 49’da tabağın 

tasarımında selvi ağacı ve çevresinde bitkisel motifler bulunmaktadır. 16 -17. yüzyıl 

bitkisel desenli motif örneklerindendir. Katalog 50’de tabak kaftan desenli olup 

üzerinde stilize edilmiş lale ve çintemani motifi bulunmaktadır. Kaftan deseni 

sanatçının günümüz yorumudur. Üzerinde bulunan motifler ise çintemani motifi 16. 

yüzyıla, lale motifi ise 16 -17. yüzyıla ait motif örneklerindendir. Katalog 51’de 

kenarları dalgalı ve simetrik görünümlü tabağın göbek kısmında bitkisel motiflerin 

içinde iki sülün figürü görülmektedir. Tabak Baba Nakkaş üslubunda çalışılmış 

sanatçının günümüz yorumudur. 

3.2.2.2. Merkezi Simetri Düzenlemeli Tabaklar (Katalog No:52-55) 

Bu grup içinde 5 adet tabak örneği incelenmiştir. Katalog 52’de tabağın 

tasarımında ortada kafes görünümlü penç motifi bunu çevreleyen altı kollu yıldız 

motifi ve yarım ongenler içlerinde bitkisel süslemeler görülmektedir. Motifler 16. 

yüzyıl örneklerinden olup sanatçının günümüz yorumudur. Katalog 53’de Tabak 

deseni geometrik motifli olup ara boşluklara rumi motifler yerleştirilmiştir. 

Geometrik motifler İslam öncesi dönemden günümüze kadar uygulama alanı bulmuş 

desen örneklerindendir.  Katalog 54’te tabağın desenlendirilmesi göbek kısmında 
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penç motifi bulunmaktadır ve onu çevreleyen rumi paftalarının içerisine gonca motifi 

yerleştirilmiştir. Katalog 55’de tabak çok yoğun bir desene sahiptir. Ortasında yıldız 

motifinden çıkan paftalar veya salbekli şemse deseni içerisinde rumi motifleri 

görülmektedir. Uçlarında düğümler vardır Tabağın içi küçük helezonlar üzerinde 

bitkisel motifler ile doldurulmuştur. Düğüm motifli süslemeler Selçuklu dönemi 

örneklerinde görülmektedir. Klasik Kütahya formunda çalışılmış tabak örneğidir.  

3.2.2.3. Serbest Düzenlemeli Tabaklar (Katalog No: 56-61) 

Bu grup içinde 6 adet tabak örneği incelenmiştir. Katalog 56’da kenarları 

dilimli tabağın görüntüsü ortada kuş figürü çevresinde ise rumi motifleri 

bulunmaktadır. Rumi motiflerini sanatçı kendine özgü tarzda yorumlayarak tabağa 

aktarmıştır. Katalog 57’de tabağın süslemesi ortada tek bir gemili Osmanlı seramiği 

grubundan çift ambarlı, güverteli, direkli ve yelkenli kalyon çalışılmıştır. 17-18. 

yüzyıl’da bu tarz tabak örnekleri çalışılmıştır. Katalog 58’de kenarları dalgalı 

tabağın süslemesinde lale motifleri görülmektedir. Lale motifi 16. ve 17. yüzyıl çini 

sanatında yorumlanarak kullanılan tabak örneklerindendir. Katalog 59’da tabak 

üzerine ebru tekniğinin uygulanması ile yapılan çalışmalardan biridir. Üzerinde hat 

yazısı bulunmaktadır. Bu tür tabak örneklerine sanatçı günümüz yorumunu 

katmaktadır. Katalog 60’da kabartmalı tabağın süslemesinde ortada farklı renklerde 

vav harflerini görmekteyiz. Sanatçı burada farklı dekor teknikleri kullanarak vav 

harflerini yorumlayarak düzenleme yapmıştır. Katalog 61’de kenarları dalgalı bu 

tabağın dekorlanmasında siyah-beyaz bölmeler içerisine küçük çiçekler 

yerleştirilmiştir. Bize göre sol köşede iri bir lale motifi görülmektedir. Bu tür bir 

tasarım tamamen sanatçının yorumu ile yapılmış çalışma örneklerinden biridir. 

3.2.2.4. Kumaş Deseni Düzenlemeli Tabaklar (Katalog No: 62-66) 

Bu grup içinde 4 adet tabak örneği incelenmiştir. Katalog 62’de tabağın 

süslemesi geometrik şekillidir. Oniki kollu altıgen yıldız deseni tabak üzerine 

uygulanmıştır. İslam öncesi dönemlerden itibaren günümüze kadar bu desen örneği 

çalışmalarda kullanılmaktadır. Katalog 63’te kenarları dalgalı bu tabağın 

süslemesinde serpme şeklinde çalışılmıştır. Kadırgalar, çin bulutunu anımsatan 

kırmızı adacıklar, benekler bulunmaktadır. 16-17. yüzyılda gemili örnekler 
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çalışılmıştır. Burada sanatçı kendi yorumunuda katarak tasarım oluşturulmuştur. 

Katalog 64’te yoğun bir desen örneği görülmektedir. Aynı türde birçok kuş figürü 

uçar vaziyette görülmektedir. Kuş figürlü motif örnekleri 16. yüzyıl mavi-beyaz 

çinilerde daha çok görülmüştür. Burada sanatçı kendi yorumunu katmıştır. Katalog 

65’de Haliç İşi deseninde olduğu gibi bu tabak üzerinde sarmal desenli helezonlardan 

oluşmaktadır. Üzerlerinde penç, hatayi ve küçük yapraklar bulunmaktadır. İki dekor 

pişirimli tabağın süslemesinde yaldızda kullanılmıştır. Desen örneği Sultan III. 

Murad devrine ait tezhib süslemesinde görülen bir örnekle benzerlik göstermektedir. 

Katalog 66’da kenarları dalgalı tabağın görüntüsü yıldız motiflerinden geliştirilen 

penç motiflerinin diagonel biçimde sıralanması ile oluşturulan bir kompozisyona 

sahiptir. İslam öncesi dönemden günümüze kadar kullanılan desen örenkleridir.  

Tablo 3.1 ve Tablo 3.2 Değerlendirmesi:  

Tablo 1. Klasik Osmanlı’dan Geç Döneme Kadarki Kütahya Tabak Örnekleri 

(XV. yy. -XX. yy. I. yarısı) ile Tablo 2. 1950’den Günümüze Kütahya Tabak 

Örnekleri’nin değerlendirilmesi: 

Klasik Göbek-Bordür Düzenlemesi 

Beş alt gruba ayrılmıştır. 

Göbek kısmı ayna simetrili tabak örneklerinin değerlendirilmesi: Tablo 1’deki 

dört tabak incelemesinde simetrik görünümlü düzenlemede kenarlarında bordür 

bulunmaktadır. Bitkisel motifler, Osmanlı arması, “Haliç İşi” İznik deseni örneği, 

rumi ve şemse motiflerinin kullanıldığını görmekteyiz. Bordür kısmında ise S 

kıvrımlar, düğümler görülmektedir.  

Tablo 2’deki altı tabak incelemesinde simetrik görünümlü düzenlemede kenarlarında 

bordür bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak bitkisel motifleri görmekteyiz. Bu motifler 

içerisinde hatayi motifleri, stilize çiçekler, hayat ağacı motifi, çok dilimli yaprak 

örnekleri, kuş figürleri görülmektedir. 

Göbek kısmı ters ayna simetrili tabak örneklerinin değerlendirilmesi: Tablo 

1’deki iki tabak incelemesinde kenarları bordürlü göbek kımında ise aynı desen 
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asimetrik görünümlü çalışılmıştır. Süslemesinde bitkisel motifler den penç, rumi, 

dallar üzerinde basit çiçek ve yapraklar ve balık figürü görülmektedir.  

Tablo 2’de ise bu tabak grubu örneğine rastlanmamıştır. 

Göbek kısmı merkezi simetrili tabak örneklerinin değerlendirilmesi: Tablo 

1’deki sekiz tabak incelemesinde kenarları bordürlü tabakların süslemesi madalyon 

içine yerleştirilmiş bitkisel desenler, iğne yapraklı süsleme tasarımı, turkuaz üzerine 

tarak görünümlü çizgisel tasarım, penç, hatayi motifleri, geometrik motifler, 

kenarları sepet görüntüsünde tabak örneği görülmektedir.  

Tablo 2’ deki altı adet tabak incelemesindeki tabak üzerinde hatayi, penç, çok parçalı 

yapraklar, paftalar içerisine yerleştirilmiş hatayi örnekleri, rumi deseni örneği, “Haliç 

İşi” desen örneği,  lale, karanfil, yapraklar gibi bitkisel desenler çalışılmıştır.  

Göbek kısmı serbest düzenlemeli tabak örneklerinin değerlendirilmesi: Tablo 1’ 

deki dört adet tabak incelemesinde Osmanlı donanmasının görkemini yansıtmak 

amacıyla çalışılan tabak örneklerinden üç örnek bu grubun içinde yer almaktadır. Bu 

gemili örneklerde İznik desen örneği, rumi motifli ibrik ile birlikte hatayi motifleri, 

bordürlerde S kıvrımlar, helezonlar kullanılmıştır.  

Tablo 2’deki altı adet tabak incelemesinde rumiler, tepelik motifleri, hat yazıları, 

anka kuşu, penç motifleri, insan figürü ve hisar görüntülü konulu çalışmalar, gemili 

kalyon deseni, Baba Nakkaş üslubunda çalışma, vazo içinde lale motiflerini 

görmekteyiz.  

Göbek kısmı “kumaş desenli” tabak örneklerinin değerlendirilmesi: Tablo 1’de 

bu gruba ait tabak örneğine rastlanmamıştır. Tablo 2’de bir adet tabak örneğinin 

incelemesi yapılmıştır. Bu tabak üzerinde bordür kısmına yarım penç motifleri 

yerleştirilmiştir. Göbek kısmında ise bitkisel süsleme hâkimdir. 

Bordürsüz Sade Düzenlemeler 

Dört alt gruba ayrılmıştır.  
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Ayna simetrili düzenlemeli tabak örneklerinin değerlendirilmesi: Tablo 1’de bu 

grub içinde yedi adet tabak örneği incelenmiştir. Kenarlarında ince kontür bulunan 

bu tabakların üzerinde 18. yüzyıl ikinci yarısında çalışılmış olan Kütahya yerel 

kıyafetlerini’de göstermesi açısından önem arz eden tekli kadın, kuş figürleri, İznik 

desen örneklerinden olan bitkisel motifli kompozisyon, tabağın ortasından geçen 

şerit deseni, hat görünümlü ibrik motifi, stilize bitkisel motifler olan penç, hatayi vb. 

motif örnekleri görülmektedir. 

Tablo 2’de üç adet tabak örneği incelenmiştir. Kenarlarında ince bir kontürü bulunan 

bu tabakların üzerinde kaftan, sülün kuşu ile birlikte ağırlıklı olarak bitkisel 

motiflerden sümbül, penç, selvi ağacı, goncalar gibi motif örnekleri çalışılmıştır. 

Merkezi Simetri düzenlemeli tabak örneklerinin değerlendirilmesi: Tablo 1’de 

bu tabak grubu örneğine rastlanmamıştır. 

Tablo 2’de dört adet tabak örneği incelenmiştir. Kenarları kontürlü bu tabakların 

incelemesinde paftalar içerisine yerleştirilmiş bitkisel süslemeler, penç, geometrik, 

rumi motifleri, bitkisel süslemeler görülmektedir.  

Serbest düzenlemeli tabak örneklerinin değerlendirilmesi: Tablo 1’de bu grup 

içinde dört adet tabak örneği incelenmiştir. Tabakların üzerinde kadın, atlı erkek 

figürleri, kuş, ağzında yılan tutan leylek figürleri ve bitkisel motifler görülmektedir. 

Tablo’ 2’de altı adet tabak örneği incelenmiştir. Kenarları kontürlü tabağın 

süslemesinde kuş, rumi, yelkenli, lale, üzerinde hat yazısı olan ebru çalışması, 

kabartmalı tabak üzerinde arapça harfler çalışılmıştır. 

Kumaş deseni düzenlemeli tabak örneklerinin değerlendirilmesi: Tablo 1’de bu 

tabak grubu örneğine rastlanmamıştır. Tablo 2’de beş adet tabak örneği 

incelenmiştir. Bu tabakların üzerinde geometrik düzenleme, serpme şeklinde 

çalışılmış kalyon deseni, kuş figürü ve helezonlar içine yerleştirilmiş basit çiçekler 

görülmektedir. 

Klasik Osmanlı dönemi ve çağdaş Kütahya tabaklarındaki kompozisyon 

şemaları incelendiğinde çini sanatçılarının ve ustalarının yapmış oldukları çalışmalar, 
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yenilikler bu sanatın her evresinde gelişme göstererek günümüze kadar devamlılığını 

sürdürmüştür.  

İletişim kurulan sanatçılarla yapılan görüşmeler sonunda; Kütahya 

Çiniciliğinin dünden bugüne göstermiş olduğu gelişim süreci ve çağdaş 

diyebileceğimiz çini tabak üretimine yönelik olarak ulaşılan bulgular;  

Kütahya Çini tabaklarında kullanılan desenlerin; çok yoğun, renkli ve simetrik 

düzende olması İznik çinilerindeki desen ve renk sadeliğinin tercih edilmesine sebep 

olduğu gözlenmiştir. Daha çok İznik desenlerini kopya etmek, oluşturdukları yeni 

tasarımlara yorumlar getirerek veya birkaç iyi örneğin en çok beğenilen tarafları 

alınarak desen oluşturmak şeklinde bir anlayış hâkimdir. Çok nadir geleneksel 

Kütahya deseni çalışan sanatçıların olduğu gözlenmiştir. Karanfil, yıldız geçme ve 

Elhamra olarak bilinen desenler kullanılmakta, bunların dışındaki desenler ise fazla 

kullanılmamaktadır. Bunun sebebi ise atölye sahipleri desenleri kendilerinde saklayıp 

dışarıya vermek istememeleri, desenler korunamayarak çoğu desen kaybolmuştur. 

Bununla birlikte bazı Kütahya’lı çini sanatçılarında bu iki tarzın birlikte kullanıldığı 

da görülmektedir.  Bunun yanı sıra bağımsız ve pazar durumuna göre hazırlanmış 

çok sayıda desenleri de görmek mümkün, fabrikasyon üretimle el işçiliğini bir arada 

tutabilecek üretim tarzı da mevcuttur.  

Eski yıllardan günümüze kadar süreçte olağan gelişmeler yanında farklı teknik 

ve desen arayışlarının da olduğu gözlenmiştir. Örneğin; ebru, serigrafi ve transfer 

tekniği gibi teknikler günümüzde kullanılmaktadır. Eski bir gelenek olan kabartma 

tekniği günümüzde özel araçlar kullanılarak daha ince desenler oluşturulmuş ve satış 

mağazalarında pazarlamaya yönelik çok sayıda bu şekilde çalışılan örnekler 

görülmüştür.  
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5. SONUÇ 

Araştırmada yer alan tarihi örnekler yazılı kaynaklardan, çağdaş örneklerin bir 

kısmı kaynaklardan, bir kısmı ise Kütahya’da çalışan çini sanatçılarından 

edinilmiştir. Elde edilen çok sayıda tabak fotoğrafları zaman çerçevelerine göre 

ayrıştırıldıktan sonra tasarım şemalarına göre düzenlenmiş ve tipoloji 

oluşturulmuştur. Görsel verilere dayanarak geliştirilen bu tasarım tipolojisi yeni 

buluntular kapsamında geliştirilebilir ve çeşitlendirilebilir.  

Tarihi ve çağdaş Kütahya çini tabakların süslemeleri Klasik Göbek-Bordür 

Düzenlemeleri ve Bordürsüz Sade Düzenlemeler şeklinde iki büyük küme içinde ele 

alınmıştır. Bu ayrışımın hem tarihi hem de çağdaş üretimde gözlemlenebilmesi onun 

kalıtsal nitelik taşıdığı düşüncesini ileri sürmeğe imkân vermektedir. Dikkat çeken 

tek oynama şerit sayısında ve genişliğinde olsa da bu değişim zaman çerçevesi veya 

süsleme konusuyla ilişkilendirmek mümkün görülmemiştir.  

Klasik Göbek-Bordür Düzenlemeleri ve Bordürsüz Sade Düzenlemeler 

şeklinde iki büyük küme içinde toplanan seramik tabaklar süsleme açısından 

değerlendirildiğinde de tarihi ve çağdaş örneklerin ortak tasarım şemalarına sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Klasik Göbek-Bordür Düzenlemeleri; Göbek Kısmı Ayna 

Simetrili, Göbek Kısmı Ters Ayna Simetrili, Göbek kısmı Merkezi Simetrili, Göbek 

Kısmı Serbest Düzenlemeli ve Göbek Kısmı Kumaş Desenli adlandırılan gruplardan 

oluşmaktadır. Bordürsüz Sade Düzenlemeler ise Ayna Simetrili, Merkezi Simetrili, 

Serbest Düzenlemeli ve Kumaş Desenli tasarımlardan ibarettir. İkinci grupta mevcut 

olmayan Ters Ayna Simetrili tasarımların bordürsüz şemalarda kullanılmamış 

olmasını tamamen estetik nedenlere dayandırmak olası görülmüştür. Buna göre 

bordürü olmayan süslemelerde ters ayna simetrili tasarımları daire içine “zapt etmek” 

zor olmakta, bunlar fonksiyonel nesne tasarımında güdülmesi gereken form ile 

süsleme, çerçeve ile süsleme arasındaki uyum kuramlarını hafif zorlamaktadırlar. 

Araştırmada cevabı aranan sorular sırayla değerlendirildiği zaman: 
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 Tarihi ve çağdaş Kütahya seramik tabaklarında 2 farklı temel 

düzenlemenin kullanıldığı, bunlardan birinde 5, diğerinde ise 4 

varyasyonun mevcut olduğu tespit edilmiştir.   

 Çağdaş Kütahya çini tabaklarında (20. yüzyıl ikinci yarısından 

günümüze kadar) tespit edilen kompozisyon şemaları ile tarihi 

şemalar arasındaki tam bir örtüşme tespit edilmiştir. Mevcut 

örtüşmeleri benimsemeden ziyade tasarımlarda tarihten günümüze 

kadar birkaç ortak kompozisyon şablonlarının sürekli kullanıldığı 

şeklinde görmek daha doğru olmalıdır.  

 Tarihi Kütahya çini tabaklarında göbek ve bordür şemasının diğer 

şemalara göre daha yaygın kullanıldığı söylenilebilir.  

 Çağdaş Kütahya çini tabaklarında geleneksel göbek-bordür şeması 

devam olduğu gibi devam ettirilmiş ve bu şemaya tasarım açısından 

her hangi dikkate değer bir yenilik kazandırılmamıştır. Bu sabit durum 

mevcut şemanın üniversal yapısından kaynaklanmış olmalıdır. 

 Tarihi Kütahya çini tabaklarında serbest düzenleme mevcut olmuş ve 

buna çok sayıda örnek bulunmuştur. Bu sırada serbest düzenlemenin 

manzara tasvirlerine daha fazla yakıştırıldığı söylenilebilir.  

 Çağdaş Kütahya çini tabaklarında serbest düzenlemenin diğer tasarım 

şemalarına göre daha yaygın kullanıldığını belirtmek mümkün 

değildir. Bu kullanıma ebru tarzı uygulamalar ve yine manzara 

betimlemelerinde daha sık rastlanmaktadır.  

 Tarihi Kütahya çini tabaklarında Selçuklu çağında yaygın olan radyal 

düzenleme merkezi simetri düzeni dâhilinde kullanılmış, Selçuklu 

seramiklerinde yaygın uygulanan radyal dilimler yerine merkez 

etrafında tekrarlanarak dizilen motifler tatbik edilmiştir. 

 Çağdaş Kütahya çini tabakları süslemelerinde ele alınan konular ile 

tasarım şemaları arasında olası ilişkiden söz etmek gerekirse, burada 

sadece serbest düzenleme ile bir dala tünemiş kuş, deniz ve gemi 

tasvirleri gibi manzara betimlemeleri ile rasgele ebru düzenlemeleri 

arasında bir bağın olduğunu ihtiyatla kabul etmek mümkündür. Bu 



246 
 

konuda daha ihtiyatlı bahsetmek için çok daha fazla görselin 

taranması gerekebilir. 

Mevcut araştırma tarih boyunca çeşitli kültürlerde ortak tasarım şemaların ve 

bunların versiyonlarının kullanılmış olabileceğini; özel amaçla incelendiğinde bu 

şemaların tümüne yönelik tipolojinin oluşturulabileceğini ortaya koymuştur. 

Anlaşılan o ki üniversal yapıya sahip olan kompozisyon şemaları erken dönem 

kültürlerinde geliştirilmiş ve daha sonra önemli eklemeler yaşamadan hep 

tekrarlanmıştır. Kültürden kültüre, dönemden döneme değişen ikonografi, konu 

içeriği ve motif çeşitliliği tasarım şemalarını etkilememiş, onlardan bağımsız evrim 

sürdürmüştür.  

Kütahya çini tabaklara yönelik geliştirilmiş süsleme şemaları dairevi çerçeveyi 

kapsamakta, lakin benzer tipolojinin kapalı formlar için de geliştirilmesi mümkün 

görülmektedir. Tarihi örneklerin değerlendirilmesinde bu veya benzer tipolojik 

tanımlamanın kullanımı gerekli ve yararlı görülmektedir. 
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