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Bu araĢtırmanın amacı; günümüz Kütahya‟sı seramik ve çiniciliğinin durumunu
tespit etmektir. Tez beĢ bölümden oluĢmaktadır.
Birinci Bölüm‟de; Kütahya‟nın tarihçesi ve coğrafi durumu açıklanmıĢtır.
Kütahya

seramik

ve

çiniciliğinin

bugünkü

durumunun

gereğince

kavranılabilmesi için, bugüne kadarki tarihsel geliĢiminin öyküsünü göz önünde
bulundurmak gereklidir. Bu nedenle tezin ikinci bölümünde;
Kütahya seramik ve çiniciliğinin tarihsel süreç içerisindeki geliĢimi ele
alınmıĢtır.
Üçüncü Bölüm‟de; Kütahya çini ve seramiklerinde kullanılan hammaddeler,
teknik ve teknolojik geliĢmeler ile oluĢum aĢamaları incelenmiĢtir.
Dördüncü Bölüm‟de; Kütahya çiniciliğine emek vermiĢ bilim adamı, çini
sanatçıları ile atölye ve ustalarından bahsedilmiĢtir.
Tez, uygulama resimleri, sonuç ve öneriler bölümü ile son bulmaktadır.
Bu çalıĢma her ne kadar 5 bölüm halinde düzenlenmiĢse de konusu, Cumhuriyet
öncesi ve Cumhuriyet dönemi olarak iki ana bölüm halinde değerlendirilebilir.
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ABSTRACT
Aim of this study is to examine today‟s position of tile making and ceramic in
Kütahya. Our study consists of five parts.
In the first part; Geographic and history of Kütahya are stated. To understand
today‟s position of Kütahya ceramic and tile making as needed, we should take its
historical development into account. This is the reason why in the second part of our
thesis, we take Kütahya ceramic and tile making into consideration in the course of
historical development.
In the third part; we examined Kütahya ceramic and tile making through
technical and technological improvements and its creation phases.
In the fourth part; we looked mentioned about people those who contributed as
masters, tile artists, scientists to Kütahya ceramic and tile making.
We concluded our paper with suggestions, conclusions and practice pictures.
Although our study is divided into five parts, its subject could be evaluated as
two sections; before republic period and republic period.
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JÜRĠ VE ENSTĠTÜ ONAYI
Nureddin GÜLAÇTI‟nın “Günümüz Kütahya’sında Seramik-Çini Üretimi
ve Durum Tespiti” baĢlıklı tezi, 11 Ocak 2011 tarihinde, aĢağıdaki jüri tarafından
Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Seramik
Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik tezi olarak değerlendirilerek kabul edilmiĢtir.

vi

ÖNSÖZ
Seramiğin üretimi, insanlığın avcılık ve derleyicilikle yaĢadığı süreci geride
bırakıp yerleĢik hayata geçtiği dönemin baĢlangıcına kadar uzanmaktadır. Seramiğin
kullanımı ve teknolojisi, günlük kullanım araçlarının imalinden uzay teknolojisine
doğru uzanan bir geliĢme göstermiĢtir. Bu çalıĢma, Kütahya seramik ve çiniciliğinin
günümüz modern ve klasik sanat kriterlerine uyumu bakımından ne kadar iliĢki
içerisinde olduğunu tespit etmek, geliĢimlerini paylaĢmak ve elde edilen bulguları
aktarmak amacıyla hazırlanmıĢtır. Bunun için, günümüzde Kütahya seramik ve çinicilik
sektöründeki çamur, form, desen, boyama, sırlama, piĢirme, üretiminde kullanılan
makine veya ekipman ve üretim teknolojisine de yer verilmiĢtir.
Çinicilik, Anadolu Selçukluları döneminden bugüne uzanan bir geçmiĢe sahiptir.
O günlerden bugüne kadar; üretim teknolojisi, desen ve kullanım çeĢitliliği geliĢme
göstermiĢ olmasına rağmen, çamur reçetesinde ve kullanım amaçlarında büyük bir
değiĢiklik olmamıĢtır. GeliĢen teknolojiye bağlı olarak oluĢan fabrikasyon üretim,
çamurun hazırlanması, Ģekillendirilmesi, sırlanıp fırınlanması ile sınırlı kalmıĢtır.
Günümüz Kütahya‟sında çininin tahriri ve boyanması genel anlamda, hala el iĢçiliğine
dayalı olarak sürdürülmektedir.
Bu tez çalıĢmasının, seramik ve çini konusuna ilgi duyanlara, araĢtırma yapmak
isteyenlere iyi bir kaynak olması umudu taĢınmaktadır.
Bu araĢtırma çalıĢmasında değerli fikir ve yönlendirmeleri ile bana yol gösteren
Tez DanıĢman hocam Sayın Prof. Dr. Zehra ÇOBANLIYA katkılarından dolayı sonsuz
teĢekkür etmeyi borç bilirim.
Tez çalıĢmam süresince Kütahya Arkeoloji Müzesi ve Kütahya Çini Müzesi‟nde
yapmıĢ olduğum araĢtırmalarım boyunca benden yardımlarını esirgemeyen Kütahya
Arkeoloji Müzesi Müdürü Sayın Metin TÜRKTÜZÜN‟e ve değerli, çalıĢma
arkadaĢlarına teĢekkür ederim. Tez uygulamalarımda bana yardımcı olan Mustafa
KIZIL‟a da ayrıca teĢekkür ederim. Bugünlere gelmemde büyük emeği olan rahmetli
baba ve anneme, benden desteklerini esirgemeyen kardeĢlerime ve manen hep yanımda
olan sevdiklerime de sonsuz teĢekkürlerimi sunuyorum.
Nureddin GÜLAÇTI
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM
KÜTAHYA’NIN TARĠHÇESĠ VE COĞRAFĠ DURUMU

1.1. KÜTAHYA’NIN TARĠHÇESĠ
Eski yazılı kaynaklarda adı Kotiaeion, Kotijion, Cotyacium, Cotyaeum ve
Cotyaium Ģeklinde geçen Kütahya‟nın kuruluĢ tarihini tam olarak tespit etmek mümkün
olmamakla beraber “antik kaynaklarda bu Ģehir „Esop‟un (ünlü masalcı) doğduğu
memleket diye bilinir ki, bu bağlamda Kütahya‟nın MÖ 6. yüzyılda kurulmuĢ olması
gerekmektedir.”1
Bazı yazılı kaynaklarca da Kütahya ilinin “MÖ 8000-1000 yılları arasında
Frigler tarafından kurulduğu sanılmaktadır”2 ifadesine yer verilmesinin yanında, bazı
yazılı kaynaklarda da:
…Hititler döneminde, Kütahya, Hitit siyasal etkisinin dıĢında kalan Assuva Konfederasyonunun
bir üyesiydi. Bu konfederasyon daha sonra Hitit saldırısına karĢı koyamayarak parçalanmıĢtır.
Ancak çoğu tarihçi Kütahya‟nın Friglerden önceki bu dönemine değinmez bile… 3

diye bahsedilmektedir. Ayrıca yine yazılı bazı kaynaklar, Kütahya topraklarına yerleĢen
en eski halkı Frigler olarak gösterirler. Kütahya‟da Paleolitik dönemden itibaren,
Kalkolitik, Neolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu,
Germiyanoğulları, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetine kadar uzanan zengin bir kültürel
mirasın varlığı olarak bilinmektedir.
Yine bazı yazılı kaynaklarda, yukarıda da belirtildiği gibi “Kütahya ili sınırları
içinde kalan topraklarda yerleĢen ve adı bilinen en eski halk Hititlerdir.” 4 diye konusu
geçmektedir.
Çevredeki arkeolojik buluntular ilin yerleĢim tarihinin daha eskilere, ilk çağlara
kadar uzandığını göstermektedir. Kütahya için kesin bir kuruluĢ tarihi verilememekle
beraber, Hitit metinlerinde geçen Assuva tarihiyle ilgili IV. Tuthaliye (MÖ 1266-1220)

1

Hakkı Dursun Yıldız, “Kütahya‟nın Tarihçisi”, Kütahya, (Ġstanbul: Kütahya Belediyesi Yay., 19811982), s.35.
2
Çini: Kütahya Çiniciliğinin Dünü Bugünü ve Yarını Üzerine, (Kütahya Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü
ile Kütahya Ticaret Sanayi Odası MüĢterek ÇalıĢması, [t.y.]), s.10.
3
Kütahya Tic. ve San. Od. Rehberi, (AraĢtırma Basım Yayın, [t.y.]), s.27.
4
“Çiniler Diyarı Kütahya”, Kütahya Genciz Bir Gençlik Gazetesi, (Kütahya: 29 Ocak 2009), s.3.

2

yıllıklarına dayanarak MÖ 2500‟lü yıllarda kurulduğu söylenebilir.5 Kütahya ve
civarında tarihte ilk rastlanan kabilelerden baĢlıcası Frigyalılardır.6
Görülüyor ki Kütahya‟nın kuruluĢ tarihiyle ilgili farklı iddialar bulunmaktadır.

Resim 1. Günümüz Kütahya Şehrinden Bir Görünüm
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Ancak denilebilir ki Kütahya çevresinde zengin kil yataklarının bulunması
nedeniyle Frig, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleĢim birimiydi.7
Genel bir kanı olarak ise Kütahya arkeolojisinin, Frig devri ile baĢladığı
sanılmaktadır. Oysa eldeki bulgular sayesinde, Kütahya arkeolojisinin Kalkolitik (TaĢMaden) çağ ile baĢladığı da bir gerçektir. Ancak bölgede Prehistorik (Tarih öncesi)
araĢtırma ve kazılar henüz yapılmadığı için Paleolitik (TaĢ devri) döneme ait yerleĢim
merkezlerinin olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Günün birinde Paleolitik devre ait
kalıntılar bulununcaya kadar Kütahya arkeolojisinin Kalkolitik devirle yani MÖ 4000
yılından itibaren baĢladığını söyleyebiliriz.8
Kütahya‟da ilk siyasi hâkimiyetin Frigler tarafından kurulduğu bilinmektedir. Bu
hâkimiyet Perslerin Kütahya ve hemen hemen bütün Anadolu‟yu MÖ 546‟da almasına
kadar devam etmiĢtir.
5

“Çiniler Diyarı Kütahya”…, s.3.
Mustafa YeĢil, Kütahya Ġlinin Kısa Tarihi, (Ġstanbul: Matbaa-i Ebuziya, 1937).
7
Hülya Bilgi, Kütahya Çini ve Seramikleri, (Ġstanbul: Suna ve Ġnanç Kıraç Vakfı Koleksiyonu Katalogu,
Mas Matbaacılık A.ġ., Haziran 2005), s.9.
8
A. Semih Tulay, “Kütahya Arkeolojisi”, Kütahya, (Ġstanbul: Kütahya Belediyesi, 1981-1982), s.53.
6
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Perslerin hâkimiyeti de MÖ 333 yılında Makedonya kralı Büyük Ġskender tarafından
Perslerin elinden alıncaya kadar devam etmiĢtir.9 Ġskender‟in ölümünden sonra
imparatorluğun parçalanması üzerine bu bölge komutanlarından Antigos‟un idaresine
geçmiĢtir.
MÖ 278‟de Bitinya krallığının sınırlarına dahil edilen Kütahya, daha sonra Bergama krallığının
hâkimiyetine girmiĢtir. Bergama Kralı III. Attalos‟un MÖ 133 yılında ölmesinden sonra bütün
ülkesi, Kütahya da dahil olmak üzere Roma Ġmparatorluğu‟na bağlanmıĢtır. 10

Malazgirt savaĢından sonra Selçuklu komutanlarından KutalmıĢoğlu Melik
Mansur Süleyman tarafından 1075-1078 yıllarında Bizanslılardan alınarak Selçuklu
Devleti‟ne bağlanmıĢ ise de, Haçlı ordularının gelmesi ile 17 yıl sonra tekrar
Bizanslıların eline geçmiĢtir. ġehir 1182‟de 2. Kılıçarslan tarafından geri alınarak, tam
anlamıyla Türk hâkimiyetine geçmiĢtir.11
Selçuklular 13. yüzyılda Germiyanoğullarını Kütahya ve civarına yerleĢtirmiĢtir
(MS.1302).

Yıldırım

Beyazıt

zamanında

da

Osmanlıların

idaresine

giren

Germiyanoğulları Beyliği, 1402‟de Timur‟un Kütahya‟ya girmesiyle II. Yakup Bey,
Beyliğin baĢına geçse de 1427 yılında vefatıyla beraber Germiyanoğlu Beyliği kesin
olarak Osmanlıların hâkimiyetine girmiĢtir.
Germiyanoğulları arazisi Osmanlıların eline geçtikten sonra Kütahya bir sancak
merkezi olmuĢ ve Kanuni Sultan Süleyman‟ın oğulları ġehzade Beyazıt ve Selim
Kütahya sancağını idare etmiĢlerdir.
Kütahya, Osmanlı devleti ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali PaĢa arasındaki savaĢlarda
12
önemli olaylara sahne olmuĢtur.

20 Eylül 1919‟da Kuvayı Milliye örgütünün kurulması ile birlikte Milli
Mücadele saflarında yer almıĢtır.
29 Ekim 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilanından sonra, Türkiye
Cumhuriyetinin yeni bir ili olmuĢtur.

9

Yıldız, a.g.e., s.35.
Selma Manaz, “KuĢ Figürlü Kütahya Seramikleri”, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Sanat Tarihi
Anabilim Dalı, Anadolu Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2004), s.5.
11
Rıfat Çini, Türk Çiniciliğinde Kütahya, (Ġstanbul: Uycan, 1991), s.11.
12
Manaz, a.g.t., s.11.
10
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1.2. KÜTAHYA’NIN COĞRAFĠ DURUMU
Kütahya; Ege Bölgesi‟nin iç batı Anadolu bölümü içinde yer almakla beraber,
aynı zamanda Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi arasında kalan bir geçiĢ noktasında
bulunur. Kütahya, “Ġç Anadolu Bölgesi ile asıl Ege bölümü arasında eĢik
durumundadır.”13 Kuzeyinde Bursa ve Bilecik, doğuda EskiĢehir, Güneyde Afyon ve
UĢak, Batıda Balıkesir ve Manisa illeri ile sınırlandırılmıĢ ilin güneyi Yellice ve GümüĢ
Dağları ile perdelendiğinden, kuzey rüzgârlarına açık olup, kara ve deniz iklimlerinin de
geçiĢ tipine sahiptir. Ġklimi Ege, Marmara ve Ġç Anadolu bölgeleri arasında kalan bir
geçiĢ tipidir. Sıcaklık bakımından daha çok Ġç Anadolu‟yu andırmakla beraber, Ġç
Anadolu Bölgesi‟nde hâkim olan step ikliminin de dıĢında kalmaktadır. Kütahya, Ege
ile Marmara Bölgesi gibi kurak iklimlerle, nemli iklimler arasındaki geçiĢ iklim tipine
sahiptir.
Kütahya‟nın rakımı 93214 olmasına rağmen yüksekliği 1250 metreden daha fazla
olan yaylalara da sahiptir.
Kütahya‟da yıllık ortalama yağıĢ tutarı 568 mm.yi bulur fakat “Bölgenin
bütününde ise yağıĢlar 400-1100 mm arasında değiĢir.”15 Bölgenin en yağıĢlı ayı Aralık,
en kurak ayı ise Ağustos olarak değerlendirilmektedir.
Akarsular bakımından da Marmara, Karadeniz ve Ege denizine bağlıdır. Bölgede
dıĢa akıĢı olmayan akarsu yoktur. Sahanın suları Kirmasti, Kocasu (Adırnaz) ve Simav
suları ile Marmara Denizi‟ne, Porsuk Çayı ile Karadeniz‟e ve Gediz vasıtasıyla da Ege
Denizi‟ne dökülmektedir. Porsuk‟un kuzeybatıdan gelen kolu olan Felent Çayı, Kütahya
ovasının batı yarısını kabaca batı-doğu istikametinde kat eder. Felent Çayı, Enne ve
Çivli köyleri arasında dar bir boğazda akmaktadır.
Kütahya ve çevresindeki toprak oluĢumunda genelde kahverengi orman
toprakları hâkimdir. Bitki örtüsü olarak da Kütahya ve çevresi Akdeniz, Ġç Anadolu ve
Karadeniz bölgelerinin özelliklerini taĢır.

13

Yusuf Dönmez, “Kütahya Çevresinin Fiziki Coğrafyası”, Kütahya, (Ġstanbul: Kütahya Belediyesi,
1981-1982), s.1.
14
Rıfat Çini, (1991), a.g.e., s.11.
15
Dönmez, a.g.e., s.5.
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
KÜTAHYA SERAMĠK VE ÇĠNĠCĠLĠĞĠNĠN TARĠHSEL SÜREÇ
ĠÇERĠSĠNDEKĠ GELĠġĠMĠ

2.1. SERAMĠĞĠN TANIMI
Seramik, geleneksel bir anlatım dili ile Ģu Ģekilde tanımlanabilir: Organik
olmayan malzemelerin (Ġn Organik) oluĢturduğu bileĢimlerin, çeĢitli yöntemler ile Ģekil
verildikten sonra, sırlanarak veya sırlanmayarak, sertleĢip dayanıklılık kazanmasına
varacak kadar piĢirilmesi bilim ve teknolojisidir.
Bu tanımlamanın bizlerde oluĢturduğu bilginin dıĢında seramik aynı zamanda bir
sanat dalı olarak da kendini kabul ettirmiĢtir.
Günümüz seramik tanımlaması içinde mühendislik bilimlerinin de yer aldığı
bilindiğinden, seramiği tanımlarken Ģu Ģekilde açıklamak da mümkündür: Metal ve
alaĢımları dıĢında kalan, inorganik sayılan tüm mühendislik malzemeleri ve bunların
ürünlerinden olan her Ģey seramiktir.
Seramik ateĢle bütünleĢip belli bir derecede olgunlaĢan ve piĢmesiyle birlikte
kullanılabilen bir malzemedir. AteĢle vücuda geldiğinden ancak ateĢin bulunmasından
sonra tarih sahnesindeki yerini alabilmiĢtir.
Ġlk seramik buluntularının MÖ 10.000 ve 9.000‟lerde üretildiği bilinmektedir.
Bununla birlikte en eski seramik buluntulara ancak MÖ 8.000‟lerde Türkistan‟ın
AĢkava bölgesinde rastlanılmıĢtır. Ortadoğu‟da ise Filistin‟in Jericho bölgesinde MÖ
7.000‟de, Anadolu‟da ise MÖ 6.000‟lerde Hacılar ve Mezopotamya‟da ele geçmiĢtir.16
Seramiğin ilk maddesi balçıktır. Ġlk seramik kaplar da balçıkla sıvanmıĢ
sepetlerdir. Bu sepetler piĢme sırasında yanarak geriye sepet Ģeklini almıĢ, kullanıma
hazır seramik formlar olarak kalmıĢtır.
Seramikte önemli bir yeri olan fırın kalıntılarına ise MÖ 5-6 binlerde
rastlanılmıĢtır.
Seramikte uygulanan dekorlama ise fırının bulunmasından çok öncelere kadar
dayanmaktadır. Çünkü ilk dekorlamalar insan elinin bire bir temasıyla yapılmıĢtı. Alet
16

AteĢ Arcasoy, Seramik Teknolojisi, (Ġstanbul: Marmara Ün. Yay., No:457, 1983), s.1.

6

kullanımına ise sonradan baĢlanmıĢtır. Ġlk dekorlamada parmaklar bastırılarak Ģekiller
oluĢturulmuĢtur.
Seramikte ilk çamur hazırlama teknikleri arasında yer alan yoğurma, ayakla
çiğneme ve dövme Kütahya çiniciliğinde çok yakın tarihe kadar uygulanmıĢtır.
Seramiğin piĢirimi, önce açık havada gerçekleĢtirilirken, daha sonraları odun
fırınlarında yapılmıĢtır. Günümüz dünyasında ilkel piĢirimler uygulansa da, Kütahya
baĢta olmak üzere genellikle elektrikli ve doğalgazlı fırınlarda piĢirim yapılmaktadır.
2.2. ÇĠNĠNĠN TANIMI
Çini, “Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle
çiçek resimleri ile dekorlanmıĢ, piĢmiĢ çamur plaka, fayans”,17 Sırlı, süslü ve piĢmiĢ
balçıktan yapıldığı bilinen “Duvar kaplaması olarak kullanılan renkli ve genellikle
geleneksel motiflerle bezeli, beyaz kilden yapılıp piĢirilen, levhadır.”18 Görüldüğü gibi
çininin tanımı benzer özellik ve farklı ifadelerle açıklanmaktadır:
Geleneksel Türk Sanatı, piĢmiĢ topraktan yapılan levha biçimindeki bir yüzü renkli ve sırlı duvar
kaplama malzemesi, Sözcük geniĢ anlamda aynı biçimde yapılan tabak, kase, testi, çanak ve bir
çok formu da kapsar19.

Sırlı veya sırsız kullanım eĢyası olarak üretilen kaplara “Seramik” adı verilirken,
duvar kaplamasında aynı esaslarla üretilip kullanılan plakalara “Çini” denilmektedir.20
Geleneksel Türk Sanatları içerisinde çok önemli bir yere sahip olan çini
sanatının esas ana vatanı olarak Orta Asya bilinmektedir. Uygur Türkleri ile baĢlayan
çini sanatımız Karahanlılar, Gazneliler, Ġlhanlılar ve Anadolu‟nun 1071 yılındaki
fethinden sonra da Selçuklular ile Anadolu‟ya tanıtılmıĢtır. Osmanlılar ile devam eden
çini sanatı günümüze kadar gelmiĢtir.
Çin‟i (Çin-i) kelimesinden de anlaĢılacağı gibi, Çin‟e ait Çin iĢi anlamına gelen
yanlıĢ bir adlandırma olarak bazen ifade edilmektedir. Tarihi belgeler göstermektedir ki
19. Yüzyıla kadar bu sanatımıza “KaĢi” denilmekteydi. Bu sanatla uğraĢan (altyapı,
çamur, sır, astar) kiĢiye “KaĢigiran”, Osmanlı Ehli Huref örgütünde de “KaĢibaĢı”
deniliyordu.21

17

Türk Dil Kurumu, Sözlük I., (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1988), s.312.
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C.VI., (Ġstanbul: Milliyet, 1986), s.2740.
19
Kütahya Ansiklopedisi, (Kütahya: Kütahya Belediyesi, Kültür Yayınları, 1999), s.66.
20
Ara Altun, “Osmanlı‟da Çini ve Seramik Öyküsü”, Creative, [t.y.], s.12.
21
Kütahya Ansiklopedisi…, s.67.
18
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Osmanlılar “Çini” sözcüğünü, kilden yapılan her türlü kap için kullanmıĢlardır.
Ġngilizce de nitelikli yemek takımı anlamına gelen “China” (Çin) ifadesi gibi çini de Çin
kelimesinden türetilmiĢ; porselen sanatını dünyaya tanıtan Çinlilere izafeten verilmiĢ bir
isimdir22.
Çini sözcüğü geniĢ anlamda, aynı Ģekilde yapılan tabak, kâse, testi gibi çanak ve
çömlek içinde kullanılır. Ancak Osmanlılar Levha halindeki Çini‟ye “KâĢi”, çanak ve
çömlek için ise “Çini” sözcüklerini kullanarak her iki türü birbirinden ayırmıĢlardır.
Yine yapılan araĢtırmalara göre kullanım eĢyalarına çini ile birlikte “evani” de
denilmekteydi. Günümüzde Irak Türkmenleri arasında hala bu adlar kullanılmaktadır.
Çin‟den ithal edilen porselenlerin ün kazanmalarından olacak ki, Türk yapısı
“KâĢi” ye kalitesinin yüksekliğini vurgulamak için “Çini” denmeye baĢlanmıĢtır. Ayrıca
o dönemde “Porselen” ise “Fağfuri çini” veya “Fağfuriye” diye adlandırılmaktaydı. 23
Bazı kaynaklarda da “Gağfuri Çini” veya “Gayfuriye” diye de adlandırılmaktadır.
Bu arada çini ve porseleni bir birinden ayıran önemli bir nokta: Çininin sıraltı
tekniğiyle ve daha düĢük ısıda piĢirilmesi, porselenin ise daha yüksek sıcaklıkta
piĢirilmesi ve genelde sırüstü ve transfer teknikleriyle yapılıyor olmalarıdır. Tüm
bunlara karĢın sıraltı dekorlu porselenlerde yapılmaktadır. Seramik ise teknolojik
bakımdan her iki ürün arasında kalan ve farklı ısısal özelliklere sahiptir.
Kaliteli seramiğin Ġngilizce “China” veya “China Ware” diye adlandırılması
benzer anlayıĢın Batı‟da da yaygın olduğunu göstermektedir. Ancak Batı da kullanılan
kavramlar çalıĢmanın konusunu oluĢturan “Çini” den farklıdır. Bugün Avrupa
Ülkelerinin birçoğunda ve Amerika‟da Seramik sanayi olmasına ve çini adı altında da
üretim yapılmasına rağmen bunların hiçbirisi Kütahya çiniciliğini karakterize eden
özelliklere sahip değildir.
Kütahya çinilerinin yapım aĢaması irdelendiğinde, bu çinilerin dekorlanmasının
eĢek yelesi kılından özel yapılmıĢ fırça ve el becerisiyle yapıldığı görüleceği gibi, duvar
çinilerindeki uygulamalarında yöntemsel anlamda farklılığı dikkat çekecektir.
Çini üretiminde en büyük faktör çamurun üretimindeki uygun reçete ile elde
edilen bünyenin sır ile uyumudur. Eğer sır ve çamurun bünyesinde uyuĢmazlık olur ise

22

Ceren Atay Yolal, “BaĢlangıcından Günümüze Kütahya Çinileri ve Çini Motiflerinin Seramik
Yüzeylerde Yorumlanarak Uygulanması”, (Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Ün., 2007), s.3.
23
Mansur Atalay, Kütahya Çinicilik Sanayinin Ġncelenmesi, (EskiĢehir: Anadolu Ün., No:10, ĠĠBF Yay
No:5, 1983), s.6.
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sır çatlamalarına (ġahtar) neden olabilir. Ayrıca kullanılan boyanın da iyi ve kuralına
uygun olarak doğru bir Ģekilde hazırlanması gerekmektedir.
“Ġlk

dönem

Selçuklu

ve

Osmanlı

çinilerinde

ana

bünyeyi

kuvars

oluĢturmaktadır. Belirli oranlarda kil, bentonit veya kireçtaĢı (Dolomit-kalsit-tebeĢir) da
içlerine katılmıĢtır.”24 Sonraki dönemlerde ise çamurun ana bünyesinin büyük bir
kısmını kil oluĢturmaktadır. Günümüz çinicilerinden bazıları ise yine kuvars ağırlıklı
reçeteye dönmeye baĢlamıĢtır.
Çini ham ürünlerini elde ederken döküm yönteminin dıĢında plastik hale
getirilmiĢ çini çamurlarının, tornada ve Ģablonlarla Ģekillendirilmeleri de mümkündür.
Hangi yöntemle Ģekillendirme yapılırsa yapılsın uygun ortamlarda kurutulan
çini, üstündeki pürüzler zımparalanıp temizlendikten sonra astarlanarak fırın içine
yerleĢtirilerek ve istenilen piĢirme ısısında fırınlanır.
Anadolu Selçuklu Çinileri 700-800 C‟de, Osmanlı Çinileriyse 900-1000 C‟de
fırınlanmıĢtır. Günümüz Kütahya‟sında ise sırlı piĢirim 900-930oC‟de yapılmaktadır.
Fırın istenilen sıcaklığa geldikten sonra, içindekilerin birden bire soğuyup çatlamaması
için fırın hemen açılmayıp soğumaya bırakılmaktadır. Daha sonra ürünleri fırından
problemsiz olarak boĢaltmak mümkün olacaktır.
2.3. KÜTAHYA SERAMĠK VE ÇĠNĠCĠLĠĞĠNĠN TARĠHSEL SÜREÇ
ĠÇERĠSĠNDEKĠ GELĠġĠMĠ
Kütahya‟da günümüz seramik ve çini üretimini gözden geçirmek ve durum
tespiti yapmak için, Kütahya‟nın seramik ve çini alanlarındaki tarihsel sürecini de
gözden geçirmekte yarar vardır.
Kütahya‟da seramik sanatı, tarihçilerce Maden-TaĢ Çağı olarak da adlandırılan
Kalkolitik Çağ‟dan (MÖ 5500-3000) bugüne devam ettirilmektedir.
Kütahya yöresinde yapılan kazılarda, toplu buluntuların en önemlisi 1977
yılında TavĢanlı-Tunçbilek‟de Boyalık ve Gevence mevkilerinde yapılan kömür
çıkartma iĢlemleri sırasında bulunmuĢtur. Ortaya çıkan buluntularda kapların hepsi de
Kalkolitik devir özelliğini bariz olarak gösterirler. Bu dönem ile ilgili buluntular
Kütahya Arkeoloji Müzesi‟nde (K.A.M.) sergilenmektedir (Resim 2).

24

Ana Britanica Genel Kültür Ansiklopedisi, C.VI, (Ġstanbul: ĠletiĢim, 1986-1987), s.477.
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Resim 2. Kalkolitik Çağa Ait Tek Kulplu Çanak
Pembemsi, bej renkli çamuru olan tek kulpludur. Ağız çapı (A.ç.).9,3 cm, Taban çapı (T.ç.). 3,3
cm‟dir. Kütahya. Arkeoloji. Müzesi‟nde (K.A.M.) sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 3. Kalkolitik Çağa Ait İkili Pişmiş Toprak
Kırmızı çamurlu ve astarlıdır. Fincan Ģekilli denilen form almıĢtır. A.ç. 6 cm, GeniĢlik (G), 13,5
cm, Yükseklik (h) 3,5 cm. K.A.M,‟de sergilenmektedir. Envanter no (E.No): 602.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 4. Kalkolitik Çağa Ait Desenli Pişmiş Toprak (1)
Kırmızı çamurlu, krem renkli astarlıdır. Çanağın içinde ve dıĢında Ģerit Ģeklinde kırık çizgilerle
süsleme yapılmıĢtır. A.ç. 24,5 cm, h: 10 cm. Çanak K.A.M.‟nde sergilenmektedir. E.no: 1085.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 5. Kalkolitik Çağa Ait Desenli Pişmiş Toprak (2)
Kırmızı çamurlu ve astarlıdır. A.ç. 27,5 cm, h: 10 cm. Terra Sigillata içki kabı, K.A.M.‟de
sergilenmektedir. E.No: 1084.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Kütahya‟da

Tunç

Çağına

(M.Ö.3000-2000)

ait

arkeolojik

eserler

de

bulunmaktadır. Bu seramik buluntuların ana yapısı koyu gri, siyah ve kırmızı renklidir.
Tek renkli kapların düz renk boya ile desenlenmiĢ olanları mevcuttur. Desenleri kırmızı
toprak renginde geometrik çizgisel özelliktedir. Bazıları ince iĢçilik gösteren kâseler ve
çizgi bezemeli küçük kaplardır. 25

25

ġerife Özüdoğru, Seramik Sanatı Tarihi YayınlanmıĢ Ders Notları, (EskiĢehir: Anadolu Ün.
Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu, 1990), s.11.
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Seyitömer ve Çavdarhisar (Aizonai)‟daki Höyük tipi yerleĢimlerde bulunan
piĢmiĢ toprak kapların, ilk Tunç Çağı‟nın ikinci yarısına tarihlendiği V. Belgin
Demirsar Arlı tarafından belirtilmektedir26. Bu piĢmiĢ toprak kaplar genellikle siyah
astarlıdır ve siyah astarla madeni görüntü oluĢturma kaygısı güdülmüĢtür. Çizgisel
süslemeleri de dikkat çekicidir.
Kütahya‟da TavĢanlı Kayı Köyü, AltıntaĢ Üçhöyük Köyü, Simav yöresi
kazılarında, torna ve elle Ģekillendirilen farklı ürünler ele geçmiĢtir.27 Kırmızı çamur
kullanılarak Ģekillendirilen bu ürünler, daha koyu kırmızı astarlıdır. Gaga ağızlı testiler,
çanaklar, iki kulplu çanaklar, üçlü çanaklar, farklı biçimdeki testiler bu dönemin
karakteristik özelliğini gösterir.
Terra Sigillatalar ve üzerinde diyagonal çizgiler, daireler gibi geometrik süsleme
gösteren kaplar, bu dönemin özelliklerindendir (Resim: 6-13).

Resim 6. Eski Tunç Çağı Pişmiş Toprak Kap
Kırmızı çamurlu ve kırmızı astarlıdır. Burmalı sepet kulpu vardır. Üzerindeki astarlar yer yer
dökülmüĢtür. Aç. 6 cm, h: 11 cm. K.A.M‟de sergilenmektedir. E.No: 704.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

26

V. Belgin Demirsar Arlı, “Kütahya Çiniciliği”, Anadolu Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, (Ed.
Gönül Öney, Zehra Çobanlı, Ġstanbul: T.C. Kültür Bakanlığı, [t.y]), s.329.
27
Tahsin Özgüç, “Yortan Mezarlık Kültürüne Ait Yeni Buluntular”, Belleten, (C.VIII, S.29, 1944), s.53.
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Resim 7. Eski Tunç Çağı Gaga Ağızlı Yortan Testicik
Açık kahverengi çamurlu ve kiremit kırmızısı astarlıdır. Gövdenin tabanında üçayak vardır. h: 17
cm‟dir. Eser K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.No: 1893.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 8. Eski Tunç Çağı Gaga Ağızlı Testicik
A.ç. 3-7 cm, h: 16,5 cm‟dir. Taban çapı (T.ç). 2 cm, G.g. 8,2 cm‟dir. Küçük kulpu bulunan
testicik K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.No: 7128.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Tunç Çağı seramiği, yüzeyi perdahlı, madeni kulpların benzeri keskin sivri
köĢeli form süslemeleriyle açıkça madeni kapları taklit eden çömleklerdir.28

Resim 9. Tunç Çağı Yuvarlak Gövdeli Boyunlu Testicilik
Elle yapılmıĢ. Terra Sigillata bir seramiktir. Üzerinde geometrik kazıma süslemeler vardır. Ağız
kısmında kırık olan bu testinin süslemelerindeki diyagonal çizgiler, daireler, bir uyum içinde naifçe
yapılmıĢtır. A.ç. 3,8 cm, h: 13,6 cm, T.ç. 2,5 cm, G.g. 9,7 cm, Kulp yüksekliği (K.y). 5,3 cm. Kütahya
Arkeoloji Müzesi‟nde sergilenmektedir. E.No:7134.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 10. Tunç Çağı Çanak (1)
Siyah astarlı ve çizgisel süslemeleri mevcuttur. A.ç. 10,5 cm, h. 6,2 cm, T.ç. 2,5 cm, Gövde
geniĢliği (G.g). 11,1 cm. Eser K.A.M.‟nde sergilenmektedir. E.no: 7125.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

28

Zehra Çobanlı, Seramik Astarları, (EskiĢehir: Anadolu Ün., No:919, Güzel Sanatlar Fakültesi Yay.
No:15, 1996), s.18.

14

Resim 11. Tunç Çağı Çanak (2)
GeniĢ ağızlı keskin karın profilli, elle yapıĢlım, cilalı siyah seramiktir. A.ç. 11,5 cm, h. 7,3 cm,
T.ç. 2 cm, G.g. 12,2 cm. K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no: 7124.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 12. Tunç Çağı Üçlü Kap
Hafif geniĢ ağızlı, kısa boyunlu, yuvarlak gövdeli, elle yapılmıĢ, cilalı gri renkte üçlü bir
vazodur. Her vazocuk karın kısımlarından birbirine bağlanmıĢtır. Simav‟da bulunmuĢtur. A.ç. 2,8 cm, h.
4,5 cm. T.ç. 1 cm, G.u. 7,7 cm. Kulp geniĢliği (K.g). 1,3 cm ve kırıktır K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no:
7276.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 13. Erken Tunç Çağı Testi
Soldaki testi gaga ağızlıdır; h. 38 cm, G.g. 26 cm, T.ç. 9,5 cm‟dir. Kırmızı çamurlu terra Sigillata
bir testidir. Seyitömer höyüğünde 1993‟te bulunmuĢtur.
Sağdaki küçük gaga ağızlı testinin; h.16,6 cm, G.ç. 9,3 cm, T.ç. 3,1 cm, B.ç. 3,9 cm, K.ç. 1,1
cm‟dir. Kırmızı çamurlu ve terra Sigillata bir bünyeye sahiptir. Seyitömer höyüğünde 1995 yılındaki
kazılarda bulunmuĢtur. Testiler K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no: 9075.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Kütahya Arkeoloji Müzesi‟ndeki Hitit dönemine (MÖ 1750-1200) ait tek ve çift
emzikli çaydanlık görünümündeki kaplar dikkat çekicidir (Resim: 14-19). Nermin
Sinemoğlu; Hitit sanatında Hatti sanatı özelliklerinin ağır bastığını dile getirir ve tek
renkli, perdahlı, geniĢ gaga ağızlı, yüksek boyunlu kapların, genellikle Hattilere ait
karakteristik özellikler olduğu konusunda sanat tarihçilerinin hemfikir olduklarını
belirtir.29
Hitit Ġmparatorluğu çağında en yüksek seviyesine ulaĢan Hitit sanat eserleri,
Kütahya bölgesinde Domaniç-Elmalı ve AltıntaĢ yörelerinde yapılan kazılarda
bulunmuĢtur. K.A.M.‟nde sergilenen Hitit eserleri, krem, kiremit renkli, sarımsı, bazen
Ģamot ve mika katkısının bulunduğu çamur bünyelerdir ve kendi renginden biraz daha
koyu renkte astarla astarlanmıĢtır.

29

Nermin Sinemoğlu, Sanat Tarihi Öncesinde Bizans, (Ġstanbul: MEB, 1984), s.266.
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Resim 14. Hitit Dönemi Emzikli Testi
Kırmızı bünyeli çamur, krem renk astarlıdır. A.ç. 7,7 cm, h.19,5 cm. K.A.M.‟de
sergilenmektedir. E.no: 11124.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 15. Hitit Dönemi Tek Kulplu, Emzikli Testicik
Sarımsı kiremit rengi, küçük taĢçık (Ģamot) ve mika katkılı çamurludur. A.ç. 6,3 cm, h.17,5 cm,
T.ç. 6,3 cm. Eser K.A.M.‟de sergilenmektedir. E. No: 10080.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

17

Resim 16. Hitit Dönemi Tek Kulplu Emzikli Testicik
Sarımsı kiremit rengi, küçük taĢçık (Ģamot) ve mika katkılı çamurludur. A.ç. 5,8 cm, h. 16,3 cm,
D.ç. 5,9 cm. Eser K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no: 10475.
Fotoğraf: Nuerddin Gülaçtı (2009)

Resim 17. Eski Hitit Dönemi Çift Kulplu Testicik
Kalın et kalınlığı olan kap, devetüyü çamurludur. Kütahya Ağızören Köyü‟nde bulunmuĢtur.
A.ç. 7 cm, h. 16,5 cm, D.ç. 7,8 cm. K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no: 10370.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 18. Hitit Dönemi Yonca Ağızlı Testi (1)
Devetüyü çamuru, küçük taĢçık (Ģamot) ve mika katkılıdır. Kütahya Ağızören Köyü‟nda
bulunmuĢtur. h. 10.4 cm, G.ç. 9 cm, D.ç. 3,8 cm‟dir. K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no: 10468.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 19. Hitit Dönemi Yonca Ağızlı Testi (2)
Pembemsi bej rengi çamuru mika ve mineral katkılı ve çamurun renginde astarlıdır. h. 14,5 cm.
K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no: 10880.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Kütahya ve çevresinin önemli bir Frig yerleĢim alanı olduğu da bilinmektedir.
Kütahya‟da Frigler dönemine (MÖ 1200-700) ait birçok kaya anıtı, kale ve düz yerleĢim
yeri bulunmuĢtur. TavĢanlı yakınlarında Friglerden kalma kaya mezarı vardır. Bu
mezara halk arasında “DeliktaĢ” adı verilmiĢtir. “Bu gibi kaya mezar ve sunakları en
çok

EskiĢehir-Afyon-Kütahya

il

sınırları

içinde,

Midas

Ģehri

çevresinde

bulunmaktadır.”30

Resim 20. Kütahya Frig Vadisinden Bir Görünüm
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Kütahya ve civarında Frig dönemi seramik buluntuları diğer bölgelerde
bulunanlardan farklıdır. Örneğin diğer bölgelerde görünmeyen piĢmiĢ topraktan
yapılmıĢ tekerlekli çocuk oyuncakları bu dönemde Kütahya‟da ortaya çıkmıĢtır.

Resim 21. Frig Dönemi Horoz Biçimli Çocuk Oyuncağı
Terracota piĢmiĢ, sırsız, astarsız seramik. Simav‟da bulunmuĢtur. h. 11,2 cm. G.u. 18 cm. G.g.
6,5 cm. Tek delik çapı 1,5 cm. K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no:7231.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

30

Hasan Tahsin UçankuĢ, Ana Tanrıça Kybele‟nin ve Kral Midas‟ın Ülkesi Phrygia, (Ankara: Kültür
Bakanlığı Yayınları No:2977, Yayımlar Dairesi BaĢkanlığı, Sanat Eserleri Dizisi/348, 2002), s.33.
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Bu Terracota horoz figürü açık kahverengi, elle yapılmıĢ ince uzun gövdeli bir
çocuk oyuncağıdır. Kuyruk kısmı gövdeden üst kısma doğru kavisli bir Ģekilde sona
ermektedir. Boyun uzun ve kalın olup üst kısmındaki ibrik belirlidir. Delikleri olup
gövdenin ön kısmında ince ip halka deliği mevcuttur. Gaga sivri bir Ģekilde sona
ermektedir. Eser parçalar halinde toplanmıĢ olup, gövdede hafif kırıklar vardır. Bu
seramik, oyuncak fonksiyonlu bir figürdür. Tekerleği (Terracota) Simav‟dan getirilmiĢ,
çapı: 6,3 cm., kalınlığı: 0,8 cm. Yuvarlak üst kısım hafif kavisli, altı oklu, açık
kahverengidir. Oklar dingil deliği etrafından çevreye dağılmaktadır. Gövdede hafif
çatlaklar oluĢmuĢtur.

Resim 22. Frig Kralı Midas (MÖ 725-695/675)
UçankuĢ, a.g.e., s.14.

Ertuğrul Algan, “Kral Midas‟ın Ülkesi Frigya” adlı eserinde Frigyalıların güçlü
bir ticari yaĢamlarının olduğunu ve diğer uluslarca çok tutulan el emeği ürünlerinin
önemli ihraç malları arasında bulunduğunu belirtmektedir.31
Faruk ġahin, bugünkü Kütahya seramik sanatının en eski ustaları arasında
Frigyalı seramikçileri gösterirken, Kütahya‟nın seramik sanatındaki geçmiĢ derinliğini
de vurgulamaktadır.32
Friglerin tornada biçimlendirdikleri seramikleri tek ve çok renkli boyalarla
süsleyerek iki gruba ayırdıkları görülmektedir. Frig seramiklerinin siyah ya da gri astarlı
ve tek renkli türde, madeni kapların etkisinde kalınarak yapılmıĢ örnekleri çok
31

Ertuğrul Algan ve Ġrfan Ongar, Kral Midas‟ın Ülkesi Frigya, (EskiĢehir: Esbank Kültür Yay., No: 4,
[t.y.]), s.26.
32
Faruk ġahin, “Kütahya‟da Çinili Eserler”, Kütahya, (Ġstanbul: Kütahya Belediyesi, 1981-1982), s.112.
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yaygındır. Süslemeli olanlarda motifler genellikle kırmızımsı kahverengi ve açık renk
astar üzerine çeĢitli biçimlerde uygulanmaktadır.33

Resim 23. Frig Dönemi Riton, Terracota
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 24. Frig Dönemi Güvercin Figürü Çocuk Oyuncağı
Terracota, koyu bej renkli çamur, astarlı ve perdahlıdır. h.15,5 cm., K.A.M.‟de sergilenmektedir.
E.no: 714.8.
Fotoğraf: Nuerddin Gülaçtı (2009)

33

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Katalogu, (Ankara: [t.y.]), s.161.
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Frig dönemine ait ritonlar Frigyalı ustaların hayal gücünü ve yaratıcılığını
sergileyen, küçük bir heykeli anımsatan, hayvan biçimli, törensel içki kapları olup,
Anadolu‟da tarih öncesi çağlardan bu yana kullanıldığı bilinmektedir. Günümüz
Kütahya‟sında da bu formları andıran kaplar yapılmaktadır.

Resim 25. Frig Dönemi Güvercin Figürlü Çocuk Oyuncağı
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 26. Frig Dönemi Yonca Ağızlı Testi
Krem rengi astar üzerine kahverengi boya bezemelidir. h. 13,5 cm, T.ç. 4,8 cm. K.A.M.‟de
sergilenmektedir. E.no:11073.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Kütahya‟nın geçmiĢ kültürü içerisinde Roma Çağı da yer almaktadır (MÖ 753MS 476). Bu dönemde Aizonai (Emet-Çavdarhisar), Alia (Emet-Kırgı Köyü), Ameyra
(Simav-Kiliseköy), Apiia (AltıntaĢ-Abya Köyü), Kadi (Gediz), Coteaeon (Kütahya) gibi
daha bazı yerleĢim birimleri ve Ģehirleri geliĢmiĢtir.

Resim 27. Kütahya Çavdarhisar “Aizonai” Roma Kenti
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Roma devrinden kalma eserlerin büyük bir çoğunluğu seramik, heykel ve
heykelcikler, cam eserleri, steller (mezar taĢları), sunaklar vs.dir. Roma seramiklerinin
Terra Sigillataları ile ün yaptıkları da bilinmektedir. Sevim Çizer; Roma devri
kaplarının en güzellerinin kırmızı cilalı ve zarif kabartılı Terra Sigillatalar olduğunu
belirtmektedir.34 Roma seramiklerinin tipik örneklerinin yanı sıra genellikle perdahsız
olarak üretilmiĢ çok sayıda seramikler de mevcuttur (Resim: 27-34).
Kütahya ve civarında yapılan kazılar sonucu ele geçen Roma Dönemi‟ne ait bazı
seramik buluntu örneklerini Kütahya Arkeoloji Müzesinde görmek mümkündür.

34

Sevim Çizer, “Günümüzde Terra Sigillata”, Seramik Türkiye, (Seramik Federasyonu Dergisi, No:9,
Mayıs-Haziren 2005), s.110.
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Resim 28. Roma Dönemi İki Kulplu Pişmiş Toprak Büyük Testi
A.ç. 11 cm, h. 37 cm, T.ç. 13 cm. Eser K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no: 1163.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 29. Roma Dönemi Kandil
Kiremit kırmızısı renkte çamurludur. BeĢkarıĢ Köyü‟nde bulunmuĢtur. Hazne çapı (H.ç.) 11,3
cm. h. 6,5 cm, Fitil deliği çapı: 2,9 cm, KuĢ çapı: 7,2 cm. Eser K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no: 8026.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

25

Resim 30. Roma Dönemi Kumbara
Kiremit kırmızısı renkte çamurlu. Tornada ĢekillendirilmiĢtir. Yuvarlak, küre gövdeli üst
kısmında içine para atmak için yarık vardır. Gövdesinde torna izleri vardır. h. 7,5 cm, G.ç. 8,2 cm. Eser
K.A.M.’de sergilenmektedir. E.no: 7899.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 31. Roma Dönemi Pişmiş Toprak Testi (1)
Gri çamurlu ve siyah astarlıdır. Kütahya AltıntaĢ ilçesinde bulunmuĢtur. A.ç. 3 cm, h. 15,5 cm,
T.ç. 4,8 cm. Eser K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no: 576.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 32. Roma Dönemi Pişmiş Toprak Testi (2)
Gri siyah astarlı olup, tek kulp ince boyun ve gövde ile birleĢmiĢtir. GeniĢ tabanlı bir testinin
üzerinde kazıma yazı ve süslemeler vardır. Yazıda: “Gennadis (Bu) iĢleri yaptı” yazısı vardır. Kulp
kırıktır. A.ç. 4 cm, h.18 cm, T.ç. 8,5 cm. Testi K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no: 1990.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 33. Roma Dönemi Testi (1)
Kırmızı çamurlu ve kırmızı renk astarlıdır. Tornada ĢekillendirilmiĢtir. Yuvarlık ağızlı, dıĢa
tablalı ağız kenarlı, silindir ve uzun boylu tabana birleĢik konik gövdeli, altı silindir Ģekilli sonra dıĢa
açılarak geniĢleyen düz dipli kaidelidir. Üzerinde: “Agathan (Bu) hayrı verdi” yazısı vardır. A.ç. 6,8 cm,
h.21 cm, T.ç.8,4 cm. Eser K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no:1264.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 34. Roma Dönemi Testi (2)
Siyah astarlı, tek kulplu ve ince boyunlu olup, ĢiĢkin gövde tabana doğru daralmaktadır. Gövde
üzerinde: “Apolinarios bütün herkesin dostu” yazısı kazıma olarak vardır. A.ç. 4,7 cm, h. 17,4 cm, T.ç.
7,8 cm. Eser K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no:1284.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Kütahya arkeolojisi içinde Helenistik Çağ (MÖ 330-30) seramikleri de yer
almaktadır. Helenistik Çağ sanatında Grek dünyasının büyük bir refahı gözlenir.
Özellikle heykel sanatında dikkat çekici bir baĢarı ortaya konmuĢtur. Seramik sanatında
ise astar ve perdahın yanında çok ince, detaylı kabartma süslemeleri dikkat çekmektedir.
Çok güzel Terra Sigillata örnekler de mevcuttur. Bu dönemin seramiklerini daha iyi
gözlemlemek

amacıyla,

K.A.M.‟nde

sergilenmekte

olan

Helenistik

seramiklerine ait bazı seramik örnekler (Resim 35-41)‟de verilmiĢtir.

dönem
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Resim 35. Helenistik Döneme Ait Bir Kap Örneği
Kırmızı çamurlu ve kırmızı astarlıdır. Kabın dıĢ yüzü kabartma çiçek ve yaprak motifleriyle
süslenmiĢtir. ġerit içinde ise rozet ve kuĢ motiflerine yer verilmiĢtir. A.ç. 14 cm, h. 7 cm. Eser
K.A.M.‟nde sergilenmektedir. E.no: 1082.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 36. Helenistik Döneme Ait Fincan
Kırmızı çamurlu ve kırmızı astarlıdır. Gövde üzerindeki süslemeler masklardan oluĢmaktadır. h.
6 cm, T.ç. 4 cm. Eser K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no: 312.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 37. Helenistik Döneme Ait Testiler
Kırmızı çamur ve kırmızı astarlıdırlar. Terra Sigillata seramiklerine örnek olan bu testicikler,
K.A.M.‟de sergilenmektedirler.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 38. Helenistik Döneme Ait Meyvelik
GeniĢ ağızlı, yayvan gövdeli, silindirik kaideli, tornada ĢekillendirilmiĢ, kırmızı Terra Sigillata
bir seramiktir. A.ç. 10,3 cm, h. 8 cm, T.ç. 3 cm, Kaide yüksekliği: 1,5 cm. K.A.M.‟de sergilenmektedir.
E.no: 6032.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 39. Helenistik Döneme Ait Tek Kulplu Testi
Açık kahverengi çamurlu olup, perdahlı ve tornada yapılmıĢtır. A.ç. 3,5 cm, T.ç. 8 cm, h. 24,2
cm, Boyun çapı: 4,5 cm. K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no:7764.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 40. Helenistik Döneme Ait Gözyaşı Kabı
Açık kiremit rengi kırmızı renkte. Perdahlı ve tornada yapılmıĢtır. A.ç. 2,4 cm, Kaide çapı: 3,4
cm, h. 18,5 cm. K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no: 7783.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 41. Helenistik Döneme Ait Tek Kulplu Testi
Kahverengi çamurlu olup, perdahlı ve tornada ĢekillendirilmiĢtir. A.ç. 3,2 cm, h. 19,8 cm, T.ç.
9,8 cm. Testi K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no: 7765.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Zengin bir arkeolojik tarihe sahip olan Kütahya, Bizans döneminde de
(MS 330-1453) tarih sahnesindeki yerini almıĢtır (Resim 42-43).

Resim 42. Bizanslılardan Kalan Kütahya Kalesinden Bir Görünüş
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Kalenin inĢası yaklaĢık MS 5 olarak tarihlendirilmektedir.
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Bizans sanatı, Helenizm ve Roma sanatlarının içinde filizlenmiĢ ama Hıristiyan
dininin ve Mısır, Ġran, Suriye gibi Bizans Ġmparatorluğunun yayıldığı bölgelerdeki
çeĢitli kültür çevrelerinin etkisi altında kalarak biçimlenmiĢtir.
Kütahya‟daki Bizans dönemine ait seramik buluntuların azlığı, hem Kütahya
Arkeoloji Müzesindeki seramik örneklerin azlığından hem de Ġsmail Hakkı
UzunçarĢılı‟nın yazısından anlaĢılmaktadır.35

Resim 43. Bizans Dönemine Ait Bir Tabak
Açık kiremit renk çamurlu, et rengi astarlı, Yüksek tabanlı tabak tornada yapılmıĢtır. Kenar
kalınlığı 1,4 cm. A.ç. 27,5 cm. T.ç. 11 cm. h. 5,5 cm. K.A.M.‟de sergilenmektedir. E.no: 7525.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

GeniĢ ağızlı tabağın kenarları yüksek ve enlice olup, çeĢitli çizgilerden oluĢan
süsleme vardır. Tabağın ortasında yine çizgilerden oluĢan süsleme bunun içinde iki
daire ve bunların ortasındaki Ģekil baskı Ģeklinde yapılmıĢtır. Taban yüksekçe daire
Ģeklinde bir kaide durumundadır. Taban kenarında ve bitiminde basit çizgilerden oluĢan
süsleme görülmektedir. Sağlam bir durumda olan tabağın ortasındaki motif haç
Ģeklindedir. Tabak Kütahya Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir
Roma seramiklerinden “ince astarlı kırmızı parlak iĢler (Red-glass ware)” MS
300 yıllarında Bizans‟ta da kullanılmıĢtır. Bizans seramiğinde astar kullanımı da
yaygındı.

35

Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, Kütahya ġehri, (Ġstanbul: Devlet Matbaası, 1932), s.7.
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Kütahya seramik ve çiniciliği üzerindeki etkilerin baĢlangıcı, Selçuklular
Dönemi‟nde (1078-1243) baĢlamıĢtır. Selçuklular, Anadolu‟yu fetihleriyle beraber,
Doğu ve Ġslam kültürünü de Anadolu‟ya yaymaya baĢlamıĢtır. 13. yüzyılda geniĢ
topraklara ve güçlü bir devlete sahip olan Selçuklular, ilk olarak mimaride çiniyi
kullanmaya baĢlamıĢlardı. Bu devirde camiler, mescitler, medrese ve türbeler ile birlikte
sarayların da büyük ölçüde çinilerle, çini mozaik ve sırlı tuğlalarla süslendiği
bilinmektedir.
Kütahya‟nın

mimarisi

içinde

Selçuklular

dönemine

ait

çinili

eser

bulunmamaktadır. Bu dönemde yapılmıĢ olan Balıklı Camii‟nin (1237) çinileri
19.yüzyılda Osmanlıların son döneminde ilave edilmiĢtir.

Resim 44. Balıklı Camii Mihrap Üstü Üçgen Alınlığı
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Bu caminin mihrabının üstü üçgen alınlıkla dekore edilmiĢtir. Üzerinde birer iri
Ģamdan motifi, üçgen alınlıkta ise çini kaplama görülür. Bitkisel girift bir desenle
kaplanmıĢtır. Bu çinilerin altında hatla yazılmıĢ, çini usta kitabesi görülmektedir. Bu
kitabede de yine “Amel-i Mehmed Emin telamiz-i Mehmed Hilmi Kütahya” ibaresi
bulunmaktadır.
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Anadolu‟da Selçuklu öncesi Hıristiyanlık mimarisinde çini kullanımı yoktur.
Anadolu Selçukluları döneminde yapılmıĢ çiniler, tek renkli levhalardır. Bu çini
levhalarda kullanılan renkler; firuze, lacivert, yeĢil veya mordur.36 Ayrıca “minai
tekniği”nin de ilk defa Selçuklular tarafından kullanılmıĢ olduğu Oktay Aslanapa
tarafından ifade edilmiĢtir.37 Anadolu‟da kullanılan çini mozaik tekniğinin de ilk olarak
Selçuklular tarafından getirildiği bilinmektedir.38 Selçuklular, bunların dıĢında yaldızlı
çini ve kabartmalı çini tekniklerini de kullanmıĢlardır.
Anadolu Selçuklularının mutfak eĢyası olarak ürettiği seramikler, genellikle tek
renkli, sırlı ve Sgrafitto desenli olanlardır.
14. yüzyıla kadar Konya bir süre daha çini ve seramikçilik merkezi olmaya
devam etmiĢtir. Ancak genel olarak bir duraklama içine de girilmiĢtir.
1243 yılında Anadolu Selçuklu döneminin sona ermesiyle Kütahya‟da Beylikler
Dönemi etkisi görülmeye baĢlamıĢtır.
Kütahya‟da

Germiyanoğulları‟na

ait

bazı

çinili

eserler

bulunmaktadır

(Resim 45-49).

Resim 45. II. Yakup Bey’in Kütahya’daki Türbesi ve Türbede Kullanılan Tek Renkli
Çiniler ve Taban Döşemesinde Kullanılan Renkli Sır Tekniği Çinilerden Bir Detay
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

36

Oktay Aslanapa, Anadolu‟da Türk Çini ve Keramik Sanatı, (Ġstanbul: Türk Kültürünü AraĢtırma
Enstitüsü, No:10, Seri:5, S:1, 1965), s.1.
37
Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, (Ġstanbul: Remzi Kitabevi, 2. Baskı, 1989), s.318.
38
Mehmet Aksungur, “Türklerde Çini ve Seramik ĠĢletmeciliğin Tarihsel Seyri”, Anadolu Ün. Ġ.Ġ.B.F.
Dergisi, (Haziran 1983), s.86.
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II. Yakup Bey‟in altıgen türbe çinileri, Anadolu Selçuklularından beri yapılmıĢ
lacivert ve firuze renkli düz geometrik çini plakalardan oluĢturulmuĢtur. Altıgen
çinilerin arasında baklava dilimi olarak tabir edilen çinilerle süsleme güçlendirilmiĢtir.
Aynı çini plakalar türbenin zemin döĢemesinde de kullanılmıĢ tek sıra renkli sır tekniği
ile yapılmıĢ bordürlerle de dekoratif etkiyi artırmaya çalıĢmıĢlardır. Zemin
bordürlerinde yeĢil, beyaz, mavi, lacivert, kırmızı ve sarı gibi renkler bir arada
kullanılmıĢtır. Çiniler üzerinde birbirini kesen Rumiler ile palmetlerden geliĢen
süslemeler dikkat çekmektedir.
Türbe çinileri genel olarak sağlam durumda olup, taban döĢemelerinde yer yer
kırılma ve çatlamalar meydana gelmiĢtir.
Çinilerdeki dekoratif unsurlar çok büyük bir ustalıkla iĢlenmiĢ, Selçukluların
çinideki

ustalıklarını

ortaya

koymuĢtur.

Çünkü

Selçuklu

çini

ustaları

Germiyanoğulları‟na ve Osmanlı çini ve seramiklerine de ıĢık tutmuĢtur. Bu türbede yer
alan altıgen çiniler 190 mm.,baklava dilimi (üçgen) olanlar 95 mm boyutundadır.
Bordür çinileri ise 150x360 mm boyutundadır.
Germiyanoğulları döneminden kalan bir baĢka yapı ise Vecidiye medresesidir.

Resim 46. Vecidiye Medresesi Çinileri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Müzede bulunan iki adet çiniden, birisi kuĢ figürlüdür. Formlar altıgen yıldız
biçimindedir. Aralarındaki bölümler ise firuze renkli altıgen, kırmızı çamur bünyeli
çinilerle kaplanmıĢtır.
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Kütahya‟daki Germiyanoğulları Dönemi‟nden kalma bir baĢka önemli yapı da
KurĢunlu Camii‟dir. Bu caminin diğer adı da Kasım PaĢa Camii‟dir. Bu adla
anılmasının nedeni; 1377 yılında yaptırılan (Kitabe Germiyanlı) caminin 1520 yılında
Anadolu Beylerbeyi Kasım PaĢa tarafından tamir ettirilmesidir. Caminin minaresinde
Ģerefe tuğlalarının arasında düz renkli orijinal çiniler görülmektedir.

Resim 47. Kurşunlu Camii Minare Şerefesi
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Bu çinilerin renklerinde firuze, yeĢil, lacivert ve mangan moru olarak tek renkli
sırlı tuğlaların hâkimiyeti söz konusudur. Bu tür çinilerin Kütahya‟da yapılan ilk çini
örnekleri olduğu da bilinmektedir.
Caminin içinde mihrabın üzerinde 185x295 mm boyutlarında “LA ĠLAHE
ĠLLALLAH” Kelime-i Tevhid yazılı çini pano bulunmaktadır.

Resim 48. Kütahya Kurşunlu Camii Mihrap Duvarı Üzerinde Yer Alan Mavi-Beyaz
Renkte Çini Pano
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Çini pano yazılarının içi beyaz bırakılmıĢ ve pano genel olarak güzel bir mavi
renk tonunu ile boyanmıĢtır. Panonun içi kıvrık dallar, yapraklar, hatayiler, ve lotuslarla
süslenmiĢtir. Pano çamur ve sır kalitesi bakımından mavi-beyaz grup çinileri içinde yer
almaktadır. Çini süslemelerinde yer alan kontörler koyu kobalt mavisi ile
tahrirlenmiĢtir. Bu panonun cami tamiratı sırasında Kasım PaĢa‟nın isteğiyle mihrap
duvarına monte edildiği de sanılmaktadır.
Germiyanoğulları Dönemi‟ne ait bir baĢka önemli eser de Ġshak Fakih
Türbesi‟dir. Bu türbenin duvarları ve zemini firuze renk sırlı tuğla çinilerle
kaplanmıĢtır.
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Resim 49. Kütahya İshak Fakih Türbesi Çinilerinden Kesitler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Çinilerin çamurları kirli beyazdır. Bu çinilerin türbenin geçirdiği bir tamir
sırasında konulduğu da belirtilmektedir. Çini plakaları 200x235 mm ve 100x200 mm.
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ölçülerindedir. Çiniler sıraltı tekniğinde yapılmıĢ ve üzerleri hatayiler ve Rumilerle
dekore edilmiĢtir. Çinilerde kullanılan renkler beyaz çini üzerine kırmızı, mavi, kobalt,
yeĢil, sarı ve firuze renklerle süslemeler yapılmıĢtır. Çinilerin orijinali 15. yüzyıla ait
olup, geçirdiği tamiratlardan dolayı 19. yüzyıla ait çiniler de bulunmaktadır.
Kütahya seramik ve çiniciliğinin geliĢmesinde yadsınamayacak derecede katkısı
olan bir baĢka dönem ise Osmanlı seramik ve çiniciliğidir (1299-1923).
Osmanlılar döneminde seramik ve çini sanatlarında yeri doldurulamaz zarafette
eserler yapılmıĢtır. Osmanlı çini ve seramik sanatının baĢlangıcında Selçuklu mozaik
çini tekniği ile renkli sır tekniği Osmanlı çinilerine bir baĢlangıç teĢkil etse de “15.
yüzyıl Osmanlı eserlerinde çini mozayiğin çok kısıtlı yer aldığını izlenir.”39
Osmanlı Devleti‟nin gitgide büyümesi ve PadiĢahların sanata verdikleri
önemden dolayı, yurt dıĢından sürekli yabancı usta ve sanatçıları Anadolu‟ya
getirmeleriyle çini sanatının ünü dünyaya yayılmıĢtır. Çini üretimi 14. ve 15.
yüzyıllarda Ġznik merkezli olup; Kütahya‟daki çinicilik ise Ġznikli çinicilere destek
olarak geliĢmiĢtir. Ġznik‟in zamanla yoğun talepleri karĢılayamaması sonucunda
Kütahya çiniciliği devreye konmuĢtur.
Osmanlılar mozaik ve renkli sır tekniğine ek olarak bir yenilik daha
getirmiĢlerdir. O da kabartmalı mercan kırmızı renginin 50 yıl süreyle kullanılmasıdır
(1557). Ayrıca Osmanlı sanatında tek renkli sırlı, düz ve yaldızlı çiniler de
kullanılmıĢtır. Yine bu dönemde mavi-beyaz olarak adlandırılan sıraltı teknikli çiniler
de Türk Çini sanatına kazandırılan yenilikler olarak dikkati çekmektedir.
Osmanlı çinilerini tekniklerine göre Ģöyle sıralamak mümkündür40
a) Tek renkli düz ve yaldızlı çiniler
b) Mozaik tarzında uygulanan çiniler
c) 15. ve 16. yüzyılların baĢlarında Ġznik ve Kütahya‟da uygulanan mavi-beyaz
çiniler
d) 15. ve 16. yüzyıl renkli sır tekniğinde uygulanan (Cuerda Seca) çiniler
e) 16. yüzyıla ait “ġam Tipi” olarak adlandırılan Ġznik ve ġam çinileri
f) 16. yüzyıl sonları ile 17. yüzyıl baĢlarında Kütahya ve Ġznik‟te uygulanan
sıraltı tekniğinde yapılmıĢ çiniler
39

Gönül Öney, Ġslam Mimarisinde Çini, (Ġzmir: Ada Yayınları, 1987), s.69.
Anadolu Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, Ed. Gönül Öney-Zehra Çobanlı, (Ġstanbul: T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı, 2003), s.193.

40

40

g) 17. yüzyıl sonları ile 18. yüzyıl baĢlarında Kütahya çinileri
h) 18. yüzyıl Tekfur Sarayı çinileri
Osmanlı seramikleri incelendiğinde; çoğunlukla irili ufaklı derin kâseler ile
geniĢ kenarlı tabaklardan oluĢtuğu görülecektir. Bu tür kaplar genellikle daire biçimli ve
alçak kenarlıdırlar. Sürahi ve vazo gibi formlar ilk Osmanlı seramiklerinde de
yapılmıĢlarsa da günümüze kadar ulaĢanlarının sayısı azdır (Resim: 50-59).

Resim 50. Kütahya 14.-15. yy. Seramik Kâse Parçası41
A.ç. 14,5 cm, h. 12,5 cm.
Kürkman, 2005, s.40.

Resim 51. Kütahya 14.-15. yy. Üçayaklar ve Çini Kâse Parçası
Kürkman, 2005, s.40.

41

Garo Kürkman, Toprak AteĢ Sır: Tarihsel GeliĢimi, Atölyeleri ve Ustalarıyla Kütahya çini ve
Seramikleri, (Ġstanbul: Suna ve Ġnan Kıraç Vakfı,Mas Matbaacılık A.ġ., 2005), s.40.
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Bunlar irili ufaklı derin kâselerin ve kısa daire ayaklı tabakların dipleri olarak
bulunmuĢtur. Kırmızı çamurlu, beyaz astarlı ve astar kazıma (sigraffito) tekniğinde
desenli parçalardır.

Resim 52. Kütahya 14-15. yy. Çinilerinden Görünümler
Üstteki Kase‟nin A.ç.27 cm, h.12,8. Kütahya Çini Müzesi‟nde Sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

15. yüzyılın ortalarından 16. yüzyılın ortalarına kadar kullanılan renkli sır
tekniği ile kırmızı çamur bünyeler mevcuttur. Bu yüzyıllarda Kütahya ve Ġznik‟te mavi-
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beyaz çiniler de kullanılıyordu. Bu çinilerin eski yayınlarda “Kütahyalı Abraham”
çinileri diye adlandırıldığını da görmekteyiz.

Resim 53. Kütahya 1510 Tarihli İbrik
Kürkman, 2005, s.53.

Bugün Ġngiltere‟de Godman Koleksiyonu‟nda bulunan Ermenice kitabeli bu
ibrik süslemesinden çok değiĢik formuyla dikkati çekmektedir. Çini ibrik 17,5 cm
yüksekliğinde olup, dip kısmındaki altı satır halindeki kitabesine göre: “Allah’ın
hizmetkârı Kütahyalı Abraham hatırasına bu yılın 959 (1510), Mart 11’inde” diye
yazılmaktadır.42
Bu grup eserlerin özellikle kullanma seramiği dalında çok yaygın olduğundan
Gönül Öney‟in, Ġslam Mimarisinde Çini adlı eserinde söz edilmektedir. Bu dönemde
“Haliç ĠĢi” denilen spiral kıvrık dallar, küçük yaprak ve çiçeklerden oluĢan dekoratif

42

H. Bilgi, a.g.e., s.12.
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unsurlar da görülmektedir. Bu yüzyılda (16.yy.) Beyaz Çamur kullanılmaya
baĢlanmıĢtır.
16. yüzyıl sonlarına doğru Ġznik, çini merkezi olma niteliğini yavaĢ yavaĢ
kaybederken, Kütahyalı çiniciler kendilerine has dekor anlayıĢı ile faaliyetlerini
sürdürmüĢlerdir.17. ve 18. Yüzyılda çini sanatı zayıflar ve mavi-beyazlardaki kalite
bozukluğu kendini hissettirir. Bu dönemde çini sırlarındaki kalite de düĢmüĢtür. Aynı
zamanda Ġznik‟in çini üretimindeki duraklaması nedeniyle Kütahya kadısına yazılmıĢ
Ekim 1579 tarihli ve 195 numaralı Ferman‟da, eskiden olduğu gibi Kütahya‟daki
fincancılardan parasıyla bora (soda) alınıp Ġznik‟teki KaĢibaĢı‟na gönderilmesi
emredilmiĢtir.

Resim 54. Kütahya Kadısına Gönderilen 4 Ramazan 987 Tarih ve 195 Sayılı Ferman
(Ekim 1579)
Kürkman, 2005, s.52.
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Fermanda;
Kütahya Kadısına hüküm yazıla ki
Halen kapuma arz göndarüp Kütahiyye Çinlerinden cemm-i gafir meclis-i şer’a gelüp kadimü’ley-yâmdan üzerimize yılda bir kere kifâyet kadarı yöre tarih olmu gelmişken hâlen olan eminler
yılda iki kere yöre tarh itmek istediklerinden mâ’ada olıgelmişe muhâlif ziyâde yöre tarh ideler
hayfdır didiklerin i’lâm eylemişsiz imdi buyurdum ki hükm-i şerifim vardukda göresiz fi’l-vâki’
kaziye i’lâm olunduğum gibi ise bunlarun muvâhecesinde zikr olunan ümenâya tenbih ve te’kid
idesiz ki mezkurların üzerine kadimden nice tarh olumle gelmiş ise giru ol minvâl üzere tarh
itdirup olıgelmişe muhalif ve emr-i şerifime mugayir kimseye zulm ve hayf olmakdan hazer idüp
hakk-ı sariha tâbi’ olasın eslemeyenleri sekidüp muhtâc-ı arz olursa yazup kapuma arz idesin.

Bu fermanın içeriğinden anlaĢılıyor ki; Ġznik ile Kütahya arasındaki rekabetin ilk
günden itibaren, Ġznik çiniciliği eski Ģöhretini kaybedinceye kadar, sürdüğü
anlaĢılmaktadır.
17. yüzyılda Kütahya‟yı ziyaret eden Evliya Çelebi, Kütahya‟da 34 mahalle
olduğunu, bunlardan birinde çini ve seramikçilikle uğraĢan gayrimüslimlerin
(keferelerin) mahallesi olduğundan bahseder. Ayrıca o dönemde Kütahya‟da 100 kadar
çinici dükkanı olduğunu ve bu dükkanlarda 300 kadar iĢçinin (neferin) çalıĢtığını
vurgular. Evliya Çelebi seyahatnamesinde o dönemdeki çinicilerin baĢında Abdülgaffar
Medeni isminde bir pirlerinin (Çinicilerin Odası BaĢkanı) bulunduğunu da belirtir.
17.ve 18.yüzyılda çini sanatı zayıflar ve mavi-beyazlardaki kalite bozukluğu
kendini hissettirir. Bu dönemde çini sırlarındaki kalite de düĢmüĢtür.
18. yüzyıl Kütahya çiniciliğinde renk ve biçim yönünden baĢarılı örnekler de
verilmiĢtir. Küçük ve zarif fincanlar, hokkalar, kâseler, ibrikler, sürahiler, mataralar,
kadehler, kupalar, gülabdanlar, kandiller, buhurdanlar, süs yumurtaları, tütsü kapları ve
tabaklar üretilmiĢtir. Desen olarak çiçekler, stilize yapraklar, damlalar, sarmaĢıklar,
kuĢlar, balıklar, ulusal (yerel) giysili insan figürleri de kullanılmıĢtır.
18. yüzyıl Kütahya‟sında imal edilen çini ve seramikler üzerinde ustaların
iĢaretlerinin bulunması da ilginç bir geliĢmedir. “Eflatun” iĢaretine ilk olarak 1740
tarihli bir seramikte rastlanmaktadır. Bu arada bazı eserlerin altında da Arap harfleriyle
“Sıvaz” yazılı olanlar da vardır. “Sıvaz” iĢaretli bu seramiklerin Kütahya‟da Sivaslı bir
usta tarafından yapılmıĢ olabileceği de muhtemeldir.43

43

Aksungur, (1983), s.95.
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Kahve Fincanı

Sahan ya da Kâse Kapağı

Resim 55. Kütahya Çinilerinde Farklı İmza Çeşitleri-Armalar (Semboller) Yazı
Örnekleri
Kürkman, 2005, s.266.

Ġmzalar siyah boyalıdır.

Resim 56. Kütahya 18. yy. “Ayvaz” Yazılı İki Kırık Fincan Altı
Kürkman, 2005, s.233.

18. yüzyılda birçok Ermeni kilisesinde Kütahya çinilerini görmek de
mümkündür. Bu devirde Ermenice, Rumca kitabelerin yanı sıra haç biçimleri, melek,
aziz figürleri, kerubinler, Tevrat ve Ġncil‟den bazı sahneleri gösteren çiniler imal edilip
Osmanlı Devleti‟nin her bir köĢesindeki kiliselere gönderilmiĢtir. Kütahya 18. yüzyıl
boyunca çini üretim merkezi olmayı sürdürmüĢtür. 18. yüzyılın çiniciliğin geliĢimi
açısından bir baĢka önemli yanı ise, bu dönemde Osmanlı Devleti ile fincancı esnafı
arasında yapılan sözleĢmedir.
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Resim 57. H.1180/M.1766 Tarihli Fincancılar Esnafı Anlaşması
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Bu anlaĢma, Kütahya ġer‟iye Mahkemesi Kadı Ahmet Efendi zamanına ait
sicilin 57. sayfasında bir belge olarak karĢımıza çıkmaktadır. Osmanlıca olan orijinal
belgenin çevirisi Ģöyledir:
Medîne-i Kütahiyye’de vâki’ Fincancılar esnâfi kalfalarından Artin veled-i Uzun ve Acem oğlu
Ohannes ve Boğos oğlu Serkiz ve karındaşı (2) İsoti ve Beklime oğlu Artin ve Tıbtıt oğlu Mardos ve
Çolak Serkiz ve Karabet veled-i Kazer ve Hani oğlu Serkiz ve Emancir (3) oğlu Serkiz ve Davred
oğlu Karabet ve Nurcan oğlu Nurcan ve Kiğork veled-i Apik ve Kırkor veled-i İyici Esani (4)
Ponoz ve karındaşı Ohannes ve Oseb? veled-i Akop veledân Hacik ve Kabadanı oğlu Virdik oğlu
Serkiz ve şâir (5) ma’lûmu’l-esâmî ve mahsûsu’l-eşhâs hirfet-i merkûme hulefâsı hâlâ Anadolu
eyâletinde sâye-endâz-ı iclâl olan (6) vezîr-i âsaf-nâzır? müşîr-i nıüşterî-i tedbîr devletlü inâyetlü
merhametlü Ali Paşa vakafallahu bi’1-hayr ve mâ yeşâ dâme bi’1-birrî zikrih (7) ? hazretlerinin
dîvân-ı ma’delet-unvân-ı âsafâne ve eyvân-ı celâlet-nişân-ı vezîrânelennde ma’kûd meclis-i (8)
şer’i-şerîf-i râsihü’l-ednâda tarafeynin iltimâsıyla li’ecli’n-nizâm ve’1-istihkâm hâzır olan hirfet-i
mezkûre (9) üstâdlarından işbu as-hâbu’r-rakîm usta Artin ve Akop veledân İştanaki oğlu Artin
veled-i Hayrat? (10) ve Artin veled-i Yakop ve Karakaş yeğeni Akop ve Usta Kazer ve Mardiros ve
Serkiz veled-i Davred ve Sarı oğlu (11) Simadin ve Aci Minaz ve Akop ve Şişman Murat ve ortağı
Murat ve Karakaş oğulları Aci Akop ve Aci (12) Ohannes ve Aci Hator ve Aci Karabet ve
Tulumcuoğlu Acı Ohannes ve Kilık oğlu Ohannes ve Şehri (13) oğlu Karabet ve Karakaş oğulları
ve Oymacı Altun ve Akop ve Asto oğlu Karabet ve usta Mefer ? ve karındaşı Ohannes ve Taneci
(14) oğlu Artin ve şeriki Serkiz ve Şirin oğlu Ohannes ve Kirkor ve Aci Madnos ve Altun ve Bedros
ve Ohan oğlu Panos ve Bogos (15) ve Etnıekçi oğlu Kirkor ve Taneci oğlu Akop nâm üstâd ve
zimmîler mahzarlarında her biri bi-tav’ihimi’s-sâf ıkrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp (16) hirfet-i
mezkûre hüsn-i nizâm ve intizâmı mürûr-ı ezmine ve ihtilât-ı müfsıdân-ı edâmine ile muhtel olup
üstâdlarımızm (17) zarar-ı azîm ve hasâret-i cesîme duçar oldukları hasebiyle tarafeynin intifa-ı
vasat ile arada dolap-ı kârhâne âolmak (18) üzre hırfet-i mezkûre i’mâl olunacak yigimıi dört kâr
hanede yüz aded hâs fincanı kırk akçeye hulefalar i’mâl ve küll-i yevm (19) her bir halîfe yüz elli
hâs fincan işleyip ve üstâdlar dahi bilâ niza’ altmışar akçesin i’tâ.ve şakırdan dahi yevmiye (20)
yigirmi dört akçeye yüz bayağı fincan i’mâl ve iki yüz elli fincan i’mâlinde yevmiye altnuş akçe ahz
ve cümle üstâdân ma’rifetiyle (21) hafife oldukda halîfe yevmiyesin ahz edüp ve orta evânın yüzü
altmış akçeye işleyüp ve hulefalar dahi (22) yevmî yüz elli danesini amel ve doksan akçe alup büyük
zarfların elli danesi bir guruşa amel olunup ve yüz hâs (23) fincan dört akçeye perdah ve harci?
fincanın yüzü bir paraya perdah olunup ve pergâlı yüzü bir paraya olup ve hulefalar (24) başka
çarh işlemeyüp ve bura dahi almayup kadîmden alageldiği üzre yigimıi dört kerhaneden mâ’adâ
kârhane küşâd olunmayup (25) amel-i kadîm ve vech-i a’dele mürâ’ât oluna ve nizâm-ı mezkûre
44
cümle razı ve hoşnûd ve gadr-i? himayeden ârî olmayup ba’de hâzâ; Hulefa (26) ve şâkirdândan
ferd-i vâhid nizâm-ı mezkûreyi ihlâle ba’is hareketde bulunurlar ise katle bedel ve vaz’-ı kürek
olunup te’dîbât-ı lâzımemiz (27) icra olunsun. Bu veçhile hüsn-i nizâm ile ve kadîm âyîn-i hirfet
üzre amele ta’ahhüd ve iltizâm eyledikde hilafı zuhur eder ise ber vech-i muharrer (28) vaz’-ı
kürek olmasına râzıyuz dediklerinde gıbbe’t-tasadıku’mer’î bi’r-rızâ mâ vaka’a bi’t-taleb ketb
olundu. Cerâ zâlike Fi’1-yevmi’r-râbi’ min Safer li-seneti semânîne ve miete ve elf [4 Safer
1180/12 Temmuz 1766].45

1766

tarihli

Fincancılar

AnlaĢması‟nda

içerik

olarak

Ģu

hususlara

değinilmektedir: Kütahya‟da mevcut 24 çini ve fincan atölyesinde çalıĢmakta olan çok
sayıdaki usta ve iĢveren ile Anadolu Valisi Ali PaĢa arasında Kadı Ahmet Efendi
zamanında bir sözleĢme yapılarak tescil edilmiĢtir.

44
45

Anadolu Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı…, s.193.
Kürkman, a.g.e., s. 113-114.
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Dünyada ilk toplu iĢ sözleĢmesinin 1815 yılında Ġngiltere‟de yapıldığı sanılırken,
Kütahya‟da bu belgenin ele geçmesi ile aslında ilk toplu iĢ sözleĢmesinin 1766‟da
Kütahya‟da gerçekleĢtirildiği de ortaya çıkmıĢtır.
Fincancılar AnlaĢması olarak adlandırılan bu belgenin kısa özeti Ģu Ģekildedir:
1-Mevcut 24 atölyedeki kalfalar 40 akçaya 100 adet has fincan imal
edeceklerdir. 2-Ustalar 150 has fincanı iĢleyince 60 akça alacaklardır. 3-UstabaĢı olanlar
150 fincan iĢleyince 160 akça alacaklardır. 4-100 has fincan 4 akçaya perdah (sırlama)
edilecektir. 5-Fincanların bir yüzü 1 paraya çizilecektir. 6-ġehirde bulunan 24 fincan
atölyesinden baĢkası açılmayacaktır. 7-AnlaĢmadaki maddelere aykırı davrananlar ve
kuralları bozanlara para ve hapis cezaları verilmesi kabul edilmektedir. Bu dönemde
ayrıca kurallara uymayanlara ölünceye kadar kürek mahkumiyeti de verilebilmekteydi
AnlaĢma metni, usta, iĢveren, iĢçi ve kalfalara okunup imzalatılmıĢtır. Pek çok
ismin geçtiği belgenin altında Ģahit ve tasdiktiler olarak Mefharül-Emacid vel-makam
(övünülmeye ve makam sahibi olmaya layık olan Ģanslılar) Salih Ağa Kethüda-i
ÇavuĢan-ı Eyalet-i Anadolu (Anadolu Eyaleti Kahyası), Umdetü‟l Müderrisin
(Hocaların hocası) Feyzi-zâde Muhiddin Efendi, Fahr‟lemsâl (övünülecek kiĢi) Ġbrahim
ÇavuĢ-ı Divan-ı Anadolu (Anadolu yazıĢma çavuĢu) ve Abdülkadir ÇavuĢ imzaları
bulunmaktadır.46
19. yüzyıla gelindiğinde klasik Türk seramiklerini taklit eden düĢük kalitede
çiniler imal edilmeye baĢlanmıĢtır.
“19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın baĢlarında eski Ġznik çini motiflerine
dönülmüĢtür.”47 Kütahya Hükümet Konağı ve Mescidi ile Eyüp Sultan‟daki V. Mehmet
ReĢat Türbesi çinileri bu anlayıĢla imal edilmiĢtir.

46

Ġhsan Tunçoğlu, “Kütahya Turizmi ve Gelenekleri”, Kütahya, (Ġstanbul: Kütahya Belediyesi, 19811982), s.777.
47
Çini, (1991), s.19.
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Resim 58. Kütahya Hükümet Konağı (Eski) Binası (1907-1909)

Resim 59. Kütahya Hükümet Konağı (Eski) Binası Çinilerinin Kesit Görünümleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Bu yapının dıĢ cephe süslemeleri kare çinilerden meydana gelmiĢ ve çinilerin
genel rengi firuzedir. Çinilerdeki renklerde “sarı, mavi, firuze renkli rumi kıvrımlı
bordürler ve özellikle firuze zemine geniĢ hilal ve beĢ köĢeli yıldızlarla Cumhuriyet
öncesi bayrak motifli dikdörtgen çiniler pencere kenarlarında dikkati çekmektedir.”48
Kütahya‟daki çinili camiler içinde ise tamamen çinilerle kaplı tek yapı da
Hükümet Konağı içinde yer alan Çinili Mescit‟tir. Mescit; Hükümet Konağı giriĢ
katında yer almaktadır. Kare planlı olan mescidin giriĢ kapısının doğusunda bir çini
kubbesi mevcuttur.
Mescidin pencere ve kapı kenarları orijinal Kütahya çinileriyle süslenmiĢtir.
Mihrap kobalt renkli düz sırlı klasik Osmanlı mihraplarını örnek olarak tanzim
edilmiĢtir. Duvarlarında Allah, Muhammed ve Halife isimleri hat olarak daire içinde
kabartmalı olarak yer almaktadır.

Resim 60. Kütahya Hükümet Konağı (Eski) Mescidi ve Kesit Görüntüleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Mihrabın üst kısmındaki bezemelerin yer aldığı kitabede “Ketebe Hüsnü” ve
H.1325 (1907) tarihi okunmaktadır. Mihrabın yan kısımlarında ise Ayet-el Kürsi‟nin
çok narin kıvrık dallarla çok zengin bir kuĢak oluĢturduğu görülmeye değerdir.
48

Ara Altun, “Kütahya‟nın Türk Devri Mimarisi”, Kütahya, (Ġstanbul: Kütahya Belediyesi, 1981-1982),
s.401.
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Mescit‟in giriĢ kapısının üst kısmında depremin oluĢturduğu geniĢ bir çatlama
söz konusudur. Ayrıca duvar çinilerinin hepsi aynı renk ve görünümde değildir. Bazı
kare fayansların renkleri açık (uçuk) firuze renge kaçmaktadır. Bu farklı çiniler ve
bunların motiflerindeki süsleme farkı, birkaç ayrı usta tarafından çinilerin boyandığı
düĢüncesini oluĢturur. Bazı çinilerin dekorları da özenle iĢlenmiĢtir. Bu durum çinileri
usta ve çırakların birlikte boyadığı düĢüncesini de oluĢturmaktadır.
Pencere kenarlarındaki köĢe dolgularında rumi, palmet ve hatayilerden geliĢen
baĢarılı bir kompozisyon dikkati çeker. Duvarları kaplayan kare çiniler, beyaz fon
üstünde karanfil, lâle gibi nüturalist motiflerin de karıĢtığı hatayilerden ve dallarından
meydana gelmiĢ, siyah kontörlü çinilerdir.
Tavan süslemeleri düz olup, yan duvarlarda kullanılmıĢ olan çini desenlerinin
kopyası kalem iĢçiliği olarak kendini gösterir.
Bu mescit Kütahya mimari yapıları içinde, Kütahya orijinal çinileri ile
tasarlanmıĢ, uygulanmıĢ tek çinili eser olarak gösterilmektedir.
19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyılın baĢlarındaki Kütahya çiniciliğini tekrar ele
aldığımızda yeni bir dönemin baĢladığını da görmekteyiz.
1860‟lı yıllarda, Kütahya‟da ikamete mecbur bırakılan Mücellit(Ciltçi) Mehmet
Hilmi Efendi, Kütahya‟da Ermeni asıllı Karabet usta ile ortak çini atölyesi kurar. Daha
sonra af edilmesine rağmen Kütahya‟dan ayrılmayıp çalıĢmalarını devam etmiĢtir.
Mehmet Hilmi Efendi ilerleyen yaĢından dolayı doğum yeri olan Ġstanbul‟a geri
dönerken atölyesini o dönemlerde çırak olarak yetiĢtirdiği ve mutemedi olarak kabul
ettiği Hafız Mehmet Emin Efendi‟ye emanet eder. Ġstanbul‟a döndükten kısa bir süre
sonra da varissiz olarak vefat eder.49
Mehmet Hilmi Efendi‟den kendisine kalan atölyesinde çiniler üretip atölyesini
daha da geniĢleten Hafız Mehmet Emin Efendi, çalıĢtırdığı iĢçi sayısını 150‟ye kadar
çıkarma baĢarısını göstermiĢtir. Aynı zamanda da atölyesinde ürettiği çinilerin pek
çoğunun altına “Amel-i Mehmed Emin Telamiz-i Mehmed Hilmi, Kütahya” ibaresini
yazmak suretiyle ustasının kendisine bıraktığı maddi ve manevi mirasa ahde vefasını da
göstermek istemiĢtir.50

49
50

Çini, (1991), s.19.
H. Bilgi, a.g.e., s.15.
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Hafız Mehmet Emin Efendi Kütahya Mutasarrıflığı (Valiliği) vasıtasıyla da 1917
tarihli dilekçesiyle Ticaret Nezareti‟ne (Bakanlığı) baĢvuruda bulunmuĢ, maddi ve
manevi talepte bulunarak 150 iĢçi çalıĢtırdığından ve o güne kadar emsali yapılmamıĢ
büyüklükteki bir fırın inĢaatından bahsetmiĢtir.
Ayrıca bu yüzyılda Fuat PaĢa‟nın yazdığı Ģu yazı da dikkat çekmektedir;
19. yüzyılın baĢlarından itibaren gerilemeye baĢlayan Kütahya çiniciliği bu yüzyılın sonlarında
durma noktasına gelmiĢti. 1893-1908 yılları arasında Kütahya‟da valilik yapan Giritli Fuat
paĢa‟nın Ġstanbul‟a gönderdiği 1907 tarihli raporda üç yüzyıl evvel çalıĢmakta olan üç yüz çini
atölyesi varken, 1795‟de bu sayının yüze indiğini, son yıllarda ise sadece Hafız Mehmet Efendi
ile Hacı Artin Minasyan atölyelerinin kaldığını ve bunların da kapanmak üzere olduğunu
belirtmektedir.51

Bugünkü Kütahya çiniciliğinin geliĢmesinde Mehmet Emin Efendi‟nin etkisi
çok büyüktür. Ayrıca “I. Ulusal Mimarlık Dönemi‟nin etkisiyle Kemalettin ve Vedat
gibi akıma yön veren önemli mimarlarla çalıĢan sanatçının, onlardan gelen isteklere
uygun, mükemmel panolar ve desenleri oluĢturması da göze çarpmaktadır. Söz konusu
çinilerin ilk bakıĢta Ġznik çinilerini hatırlatması, teknik özellikleri, renk ve desenleriyle
de Ġstanbul, Ġzmir, Konya, Ankara ve Bursa gibi büyük Ģehirlerde resmi ve özel
yapıların süslemelerinde kullanılmasıyla da dikkat çekmiĢtir. Bu çinilerin genelinde
“Amel-i Mehmed Emin Telamiz-i Mehmed Hilmi, Kütahya” imzası yer almıĢtır.
19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl baĢlarındaki çinicilik sanatının gerilemeye
baĢlamasının nedenleri arasında, Avrupa‟dan porselen ithal edilmesi ve çini atölyeleri
iĢleten bazı azınlıkların yurdu terk etmeleri de gösterilmektedir. I. Dünya SavaĢı‟nın
çıktığı 1915‟li yıllarda çoğunluğunu çini ve seramik ustalarının oluĢturduğu 1400
Ermeni‟nin

Kütahya‟dan

ayrılması52,

yeni

ustaların

yetiĢtirilmemiĢ

olması,

hammaddelerdeki kalite düĢüklüğünün baĢ göstermesi, eski ustaların kendi bilgi ve
becerilerini bir sır gibi saklamaları ve bir baĢka çırağa aktarmadan ölüp gitmeleri
çiniciliğin gerilemesi nedenleri arasında gösterilmektedir.53
Osmanlının son dönemlerinde Kütahya‟da sadece iki atölyenin geleneksel
çalıĢmasını sürdürmüĢ olduğu da bilinmektedir. Kütahya Valisi Fuat PaĢa‟nın (1907)
raporunda da belirttiği gibi o dönemde hemen hemen bütün çini imalathaneleri
kapanmıĢtır. Cumhuriyet Dönemi, Kütahya çiniciliği için teknik ve teknolojik bakımdan
yeni bir baĢlangıç sayılmaktadır.
51

Demirsar Arlı, a.g.e., s.338.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tehcir_Kanunu#searchInput (20.03.2010).
53
Mehmet Aksungur, “Çiniciliğin Kütahya‟nın Sosyo-Ekonomik Yapısındaki Yeri”, Kütahya Ġktisadi ve
Ġdari Bilimler Fakültesi 15. KuruluĢ Yılı Armağanı, (EskiĢehir: Anadolu Ün. Basımevi, 1989), s.153.
52
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2.4. CUMHURĠYET DÖNEMĠ SERAMĠK VE ÇĠNĠLERĠ
1923-1952 yılları arası, Kütahya çiniciliği açısından birçok geliĢmeye sahne
olmuĢtur. Örneğin 1930 yılında TBMM, “Ġktisadi Vaziyetimize Dair Rapor” içinde
“Toprak Mamulatı” baĢlığı altında incelenen toprak, çini ve porselen eĢyaların mevcut
durumu değerlendirilmiĢ ve yapılması gerekenler açıklanmıĢtır. Bu raporda çini ve
porselen ürünleri birlikte anılmıĢ, Kütahya‟da kullanıma yönelik üretim yapan bazı
imalathanelerin varlığından söz edilmiĢ ve bu atölyelerin üretimlerinin henüz ticari bir
kıymet taĢıyacak nitelikte olmadıklarını vurgulanmıĢtır. Fransız profesör Bertel ve Blot
Fiyyer‟in Kütahya civarında kaolin yataklarının varlığını anlatan raporuna da
değinilmiĢtir. Tüm bunların doğrultusunda 1930 yılında Ankara‟da açılan sanayi
sergisinde ve 1936‟da açılan I. EliĢleri ve Küçük Sanatlar sergisinde Kütahya çinicilik
ürünleri de sergilenmiĢtir.
Kütahya seramik ve çiniciliği, 1931 yılında hazırlanıp 1934 yılında yürürlüğe
giren I. BeĢ Yıllık Sanayi Planı‟nda da yer almıĢtır. Bu planda TeĢvik amacıyla
Kütahya‟da bir seramik fabrikası kurulmasını öngören karar alınmıĢtır.
1900-1952 dönemi ayrıntılı olarak incelenirse; bu yıllar arasında Kütahya‟da
biryandan çeĢitli sayıda atölyelerin açıldığı diğer yandan da kapandığı dikkat çekecektir.
Bu atölyelerin isimleri ile kuruluĢ ve kapanıĢ tarihleri tablo.1‟de gösterilmiĢtir.
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Tablo 1. 1900-1952 Yılları Arası Açılan ve Kapanan Çini Atölyeleri54
ĠĢletme/Usta Adları
Hacı Hafız Mehmet Emin
Hacı Ethem ve Oğlu-Kospik Kolos
Rum Deli Minas
Kütahya Çini Sanayi
(Hacı Hafız Mehmet Emin ve Hacı Karabat)
Hafız Mehmet Emin
Hakkı Çinicioğlu (Hafız Mehmet Eminoğlu)
Hacı Nafizin Rıfat Bey ve Mehmet Çini
Nuri paĢa (Killigil) Çini ĠĢleri T.A.ġ.
Hakkı Çinicioğlu-Sami Özçini
Hacı Nafizin Rıfat Bey (ġark Çini)
Mehmet Çini
Hakkı Çinicioğlu-Ahmet ġahin
Hakkı Çinicioğlu
Ahmet ġahin-Ali Özker
Ahmet Elifoğlu
Ramazan Erginer-Ali Özker-Kadir AdlımHüseyin Kaymakoğlu (Doğan Çini)
Hakkı Çinicioğlu-Murat Eliuz
Ahmet ġahin (Türk Çini)

Atölyenin
AçılıĢ
Tarihi
1900
1908
1910

Atölyenin
Kapanma
Tarihi
1910
1912
1913

1910

1918

1918
1922
1923
1924
1925
1925
1926
1928
1929
1939
1939

1922
1924
1925
1925
1927
1927
1930
1929
1930
1942
1943

1940

1943

1942
1942

1949
1952

Yüzyılın baĢlarında kurulan atölyelerin kurucuları arasında yabancı asıllı
isimleri de bulunmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu yabancılar, Birinci Dünya
SavaĢı‟ndan sonra Türkiye‟den (Kütahya‟dan) ayrılmıĢlardı.
Yine verilen atölye listesinde, atölyelerin kurucuları hemen hemen aynı
kiĢilerden oluĢmaktadır. Bu kiĢilerin tek baĢlarına veya ortak olarak atölyeler kurdukları
anlaĢılmaktadır. Bu dönemde açılan ve kurulan atölyelerin kısa ömürlü oldukları da
görülmektedir. Bunun nedenleri arasında iĢlerin istenilen Ģekilde yürümemesi, iĢ
mukavelesindeki yetersizlikler, pazar sorunu vs gösterilmektedir.
1920 ve 1930 yılları arasında Kütahya‟da çini üretiminden çok seramik üretimi
yapılmıĢtır. Bu ürünler: çanaklar, çeĢitli ebatlarda vazolar, farklı çaplarda tabaklar, derin
kâseler, saksılar, günlük kullanım eĢyaları ve gece lambalarıdır. Bu yıllar arasında sekiz
ayrı büyük atölye kurulmuĢ ve bu atölyeler çeĢitli nedenlerle kapanmıĢtır.

54

Aksungur, (1983), s.97.

55

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında Kütahya‟daki atölyelerin kendi aralarındaki
rekabetin, çini ve seramikçiliğin geliĢmesine olumlu yönde katkıda bulunmuĢtur. Bu
doğrultudan bakıldığında; Kütahya çiniciliğinin ve desenlerinin geliĢmesinde büyük
katkılarda bulunan, çini ustası ve desinatörü Ahmet ġahin‟in, 1947-1948 yıllarında
Kütahya‟da Kız Sanat Enstitüsü bünyesinde çini kurs hocalığı yaparak, kız öğrenciler
ile ileriye dönük becerilerini ve çinicilik sevgisini geliĢtirmeye yönelik çalıĢma gayreti
dikkat çekicidir. Nitekim bu kursta yetiĢen elemanların da çini ve seramikçiliğe çeĢitli
katkıları dokunmuĢtur.
1923‟ten 1952 yıllarına kadar toplamda on iki büyük çini fabrikası kurularak
çiniciliğin geliĢmesine katkıda bulunmuĢlardır. 1950‟li yılların sonuna gelindiğinde ise
yedi çini fabrikası kalmıĢtır. Bunun nedenleri arasında, çini ve seramik üretiminin kendi
pazarlarını porselene bırakmak zorunda kalıĢı ve üretimdeki teknolojik yetersizlik
gösterilmektedir.
1960‟lı yılları çinicilik sektörü için verimli bir dönem olmamıĢ, 1960 yılında
sadece beĢ adet çini atölyesi kalmıĢtır.
28 Mayıs 1963 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, Odalar Birliği ve Ġstanbul
Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu ile Kütahya çini atölyesi sahipleri arasında çiniciliğin
geliĢtirilmesi amacıyla bir protokol imzalanmıĢtır. Bu protokolün içeriği, Kütahya
Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü‟nün yayımlamıĢ olduğu “Çini” adlı eserde aĢağıdaki gibi
duyurulmuĢtur:55
1-Hammaddelerin kalitelileĢtirilmesi için Kütahya‟daki çini atölye sahipleri
halen kullanmakta oldukları çini çamuru formüllerini Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu
Seramik Atölyesi‟ne en yakın bir tarihte göndereceklerdir.
2-Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Seramik Atölyesi mütehassısları (uzmanları),
gönderilen formülleri ve formüllere göre kullanılan toprakları, atölye ve gerekli
laboratuvarlarda inceleyerek, sonuçlarını geliĢtirilmiĢ formüller halinde ilgili atölye ve
sahiplerine bildireceklerdir. Ayrıca imkân dâhilinde bunları mahalline giderek
mastrosyonlarla (örneklerle) ilgililere gösterip, öğreteceklerdir.
3-Seramik Çamuru ve mamulleri üzerine sürülen sırı halen kullananlardan daha
iyi ıslah edilmiĢ Ģekliyle elde etmek için gerekli çalıĢmalar ikinci maddede de belirtilen
esaslara paralel olarak yürütülecektir.
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4-Eğitim çalıĢmaları, form etütleri tamamlandıktan sonra organize edilecek ve
bu amaçla ileride Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Müdürlüğü‟nce gerekli çalıĢmalar
yapılacaktır.
Artistik Safha (Sanatsal AĢama):
5-Kütahya

çini

atölyesinde

yapımları

talep

edilen

tip(Örnek)

iĢlerin

mahiyetleri(Ġçerikleri), bunların yapılanlarından örnekler, gereken açıklayıcı bilgiler,
atölye sahipleri tarafından Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu‟na gönderilecek veya bunlar
okul mensuplarının Kütahya‟da yaptıkları incelemeler sırasında verilecektir.
6-Tip örnekler okulda ilgili atölye ve mütehassıslar tarafından çini çalıĢmalarına,
mahalli hususiyetlere ve modern formlara uygulanabilir Ģekilde incelenerek
geliĢtirilecektir. GeliĢtirilmiĢ formlar, mahallinde atölye sahiplerine yapım incelikleri
tanıtılıp, atölyede imal edilmek suretiyle madde haline getirilecektir.
Cumhuriyet döneminde çinicilikteki en hızlı geliĢme, 1970‟li yıllarda olmuĢtur.
Bu dönemde çini fabrikalarının sayısı on sekize, çini pazarlayan iĢletmelerin sayısı ise
yirmi ikiye ulaĢmıĢtır. Bu dönemin ilginç bir yönü kooperatifleĢme olgusudur. Bu da
çinicilik sanayii açısından önemli bir geliĢme oluĢturmuĢtur.
1974 yılında S,S. (sınırlı sorumlu) Kütahya Çiniciliği Kalkındırma Küçük Sanat
Kooperatifi, 140.000 TL sermaye ile kurulmuĢ ve 1977 yılında da bu kooperatifin amacı
üretim, pazarlama ve tüketim olarak belirlenerek adı da S.S. Çinikoop-Kütahya
Çiniciliği Üretim Pazarlama ve Tüketim Kooperatifi olarak değiĢmiĢtir.56 Ayrıca 1974
yılında Kütahya porselen de kurulmuĢtur.
1978 yılında çinicilik sanayisinin gereksinim duyduğu hammaddeleri temin
etmek için ve ortaklarına günün gereklerine uygun çağdaĢ ve teknik koĢullara sahip
birer iĢyeri sağlamak amacıyla S.S. Çinikoop kurulmuĢtur.
Çinikoop, çamur tesisleri yapımına Federal Alman Cumhuriyeti Ġktisadi ĠĢbirliği
Bakanlığı‟nın geri kalmıĢ ülkelere yardım fonundan önemli ölçüde yardım yapılmıĢtır.
1980‟li yıllardan itibaren önemli bir geliĢme gösteren çini ve seramik sanatı,
küçüklü büyüklü birçok atölyeye sahiptir. Bu atölyelerde çağdaĢ formların geleneksel
motiflerle bezendiği baĢarılı çalıĢmaların yanında, turistik talebi karĢılamak için de daha
çok Ġznik desenlerini taĢıyan seramikler üretilmiĢtir. Ayrıca Kütahya çiniciliğinde yer
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alan yöresel kıyafetli bay ve bayan figürlü desenler kullanılmamıĢ ticari kaygılar ön
planda yer almıĢtır.
1984-85 yıllarında çiniciliğin geliĢtirilmesi, seramik sanatının yaygınlaĢtırılması
ve gerekli kalifiye elemanlarının yetiĢtirilmesi amacı ile, Kütahya Endüstri Meslek
Lisesi‟nde Mustafa Fazıl BaĢ, Nafiz GöğüĢ ve Celal Karabay gibi eğitimciler tarafından
bugünkü Seramik Bölümü kurulmuĢtur. 1986 Temmuzunda 1. Milletlerarası Türk Çini
ve Seramik Kongresi yapılmıĢ, bu kongrede Türk çini ve seramik sanatının uluslararası
alanda tanıtılması amaçlanmıĢtır.57 Kütahya çiniciliğinin geliĢmesi ve gittikçe yozlaĢan
desen ve motiflerin tekrar oluĢturulması ve orijinaline uygun halde uygulanması için,
Prof. Hakkı Ġzzet tarafından “Kütahya Çini Desenleri Kursu” açılmıĢ ve baĢarılı
sonuçlar alınmıĢtır. Prof. Hakkı Ġzzet‟in vefatıyla bu çalıĢma da son bulmuĢtur.
1989 yılına gelindiğinde ise, çini imalatı yapan iĢletme sayısı 58‟e ulaĢmıĢ, çini
pazarlayan iĢletme sayısı da elliyi geçmiĢtir. Ticaret Odası verilerine baktığımızda;
Tablo 2‟de de görüleceği gibi Kütahya Çiniciliği Cumhuriyet dönemiyle beraber büyük
bir çıkıĢ yakalamıĢ ve yıllara göre gitgide imalatçı ve satıcı firmaların sayısı da
çoğalmıĢtır.
Tablo 2. Kütahya’da Cumhuriyet Dönemi Çini İmalatçıları ve Pazarlamacılarının
Yıllara Göre Dağılımı58
Yıllar
1920-1930
1931-1940
1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981-1990
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Çini Üreticileri
5
6
7
10
11
12
11
13
13
14
17
18
18
17
18
58

Çini Pazarlamacıları
1
2
3
6
11
14
16
19
20
20
17
15
17
21
22
50

Toplam
6
8
10
16
22
26
27
32
33
34
34
33
35
38
40
108
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Kütahya çiniciliğinin geliĢme sürecinde atölye sahipleri, usta ve emekçilerin
yanı sıra, kurum ve kuruluĢların destekleri de yadsınamayacak kadar çoktur.
Kütahya‟da eğitim ve öğretim veren ilk Çini ve Seramik Programları, 1974-75
yıllarında Anadolu Üniversitesi‟ne bağlı olarak Yay-Kur adı altında açılmıĢtır. Bu
programa ait kurumsal yapı, 1992 yılında Dumlupınar Üniversitesi‟ne bağlanmıĢ ve
tüzel kiĢilik olarak Anadolu Üniversitesi bünyesinden ayrılmıĢsa da zaman zaman
akademik anlamda Anadolu Üniversitesinin desteğini almaya devam etmiĢtir.
Günümüzde ise Dumlupınar Üniversitesi; Mühendislik ve Güzel Sanatlar Fakülteleri
bünyelerinde Seramik Bölümleri kurulmuĢtur. Ayrıca Kütahya Meslek Yüksek Okulu
bünyesinde daha önceden mevcut olan Ön Lisans düzeyindeki Seramik ve Çini
Programları birleĢtirilerek günümüzde Seramik-Cam-Çini Programı adını almıĢtır.
Ayrıca

Kütahya‟da

Lisans

düzeyinde

Çinicilik

Bölümünün

olmaması

da

düĢündürücüdür.
Yine 1990‟lı yılların baĢlarında “Ġznik” adlı çini kitabının yayınlanmasından
sonra Kütahyalı çinicilerin nerdeyse tamamına yakını ürünlerinde Ġznik çini desen ve
motiflerini kopya etmeye baĢlamıĢlardır. Ancak Elhamra çini, Özen çini, Metin Çini ve
Hamza Üstünkaya gibi bazı çiniciler Kütahya‟ya ait çini desen ve motiflerini
kullanmaya devam etmiĢlerdir.
1990‟lı yıllardaki bir baĢka geliĢmede 1991 yılında Ġran Ģahı Rıza Pehlevi‟nin
ihtilal ile devrilmesinden sonra Ġranlı bazı çiniciler Kütahya‟ya gelerek burada minyatür
çiniler ile bugünkü kabartma çini tekniğini ilk olarak uygulamaya baĢlamıĢlardır.
1998 yılına gelindiğinde 2. Uluslararası Türk Çini ve Seramik Kongresi
yapılmıĢtır.
Eylül 2010 yılında çini ustası Sıtkı Olçar kendi adına, Ekim 2010 da ise Kütahya
Valiliği, Belediye BaĢkanlığı, Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahyalı Sektörel çalıĢan ve
iĢveren yetkililerin de ortak çaba ve katkılarıyla, Günümüz Kütahya‟sının Seramik ve
Çinicilik Sektörünün, Bugünkü durumunu tartıĢmak amacı ile 3. Uluslararası Çini
Sempozyumu ve 1. Avrasya Seramik Kongresi düzenlemiĢtir. Bu Sempozyum ve
Kongrede sunulan bildiri ve sonuçlar sempozyum kitapçığında yer almıĢtır.
Kütahya‟da 2010 yılında 2500 ton çini çamuru ve 1000 ton da borlu sırça için
seramik çamuru üretilmiĢtir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KÜTAHYA SERAMĠK VE ÇĠNĠLERĠNDE KULLANILAN HAMMADDELER
ĠLE TEKNĠK VE TEKNOLOJĠK GELĠġMELER

3.1. KÜTAHYA ÇĠNĠ VE SERAMĠKLERĠNDE KULLANILAN
HAMMADDELER VE BULUNDUKLARI YÖRELER
Kütahya çini ve seramiklerinin imalatında yer alan hammaddeler incelendiğinde
bunların bir kısmının Kütahya çevresinden çıkarıldıkları görülecektir. Söz konusu
hammaddelerin bazıları gerek kalitelerinin azalması ve gerekse istenilen bünyeyi
yeterince oluĢturmadıklarından, onların yerine baĢka yörelere ait hammaddeler
kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
Bu bölümde Kütahya seramik ve çiniciliğinde kullanılan /kullanılmakta olan
hammaddeler yer almaktadır.
3.1.1. Kuvars (Çakmak TaĢı-Adi Silis)
Kuvars, Kütahya seramik ve çiniciliğinden önce Selçuklu ve Osmanlı
çiniciliğinde çamur hazırlamada kullanılan, vazgeçilmeyen bir madde olmuĢtur.
Kuvars, Kütahya çiniciliğinde çakmak taĢı olarak adlandırılmaktadır. Kuvars,
Kütahya‟ya bağlı Sabuncupınar civarında kısmen bulunmaktadır. 1950‟lere kadar da
Aksu ve Sultan bağı mevkilerindeki taĢ değirmenlerinde öğütülerek “Astarlık” ve “Adi”
olmak üzere incelik ve temizliğine göre iki kalitede hazırlanmaktaydı. Astarlık kuvars;
taĢçini, sırça, boya ve astar imalatında, adi taĢ olarak adlandırılan kuvars ise çamur
hazırlamada kullanılmaktaydı.
Kütahya çiniciliğinde yöresel adlandırma olarak “kuvars, çakmaktaĢı, adi silis”
olarak bilinip söylenmektedir.
3.1.2. Kalk (TebeĢir-Mermer)
Doğada kalsit (kalk taĢı), tebeĢir ve mermer Ģeklinde bulunan kalk; Kütahya
yöresinde

tebeĢir

olarak

adlandırılır.

Kalk,

Alayunt/Çayca

köyü

civarından

çıkarılmaktadır. Rezervinin de yazılı kaynaklarda çok olduğu belirtilmektedir.
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Kalk seramik bünyelerde eriticilik görevi üstlenir.59 Ayrıca mermer olarak da
adlandırılabilen kalk (tebeĢir) Kütahya‟nın merkez Köprüören istasyonunun doğusunda
Boztepe mevkiinde, Demirciören istasyon civarı, Suhur, Kütahya-EskiĢehir anayolunun
kuzeybatısında, AltıntaĢ Çakırsaz Ġbrikli Tepe Mevkii, TavĢanlı Kayaboğazı mevkiinde
de bol miktarda bulunmaktadır.
Günümüz Kütahya‟sında birçok çinici çamur hazırlamada kalsiyum oranı (%34)
yüksek olan Akçamescit köyünden getirilen tebeĢiri kullanmaktadırlar. Farklı bölgelerin
tebeĢirini de kullanan çiniciler mevcuttur.
Alayunt Çayca köyü civarından çıkarılan tebeĢirin kimyasal analiz değerleri
Rıfat Çini‟nin kitabında aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir.
Tablo 3. Alayunt Çayca Köyü Tebeşirinin Kimyasal Özelliği
A.Z

SiO2

%43.09

%7.18

Al2O3TiO2
%1.13

Fe2O3

MgO

CaO

K2O

Na2O

%0.53

%20.67

%27.17

%0.12

%0.11

3.1.3. Dolomit (Kum-Kireç/KireçtaĢı)
Kütahya çiniciliğinde “Kum” ya da “Kireç/KireçtaĢı” olarak adlandırılan bu
mineral aslında “Dolomit”tir.
Dolomitin bileĢimi kalsiyum, magnezyum karbonattır. Sert kaya Ģeklinde veya
dolomit kumu halinde Kütahya‟da bol miktarda bulunur. Sır çatlağını kesmesi, ısıyı
düĢürmesi, sinterleĢmeyi erkene çekmesi, sır ile çamur arasında uyum sağlaması
amacıyla çinicilikte kullanılır. Dolomit aynı zamanda magnezyumlu kireç taĢı olarak da
bilinir.
Dolomit de kaolin gibi primer oluĢum alanlarında çökerek oluĢmuĢtur. Kütahyalı
çiniciler Kundukviran bölgesinden çıkan kumu kullanıyorlardı. Bugün ise Saka
köyünden çıkan ve magnezyum oranı %34 olan dolomit kullanılmaktadır.
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3.1.4. Soda (Bora-Yemek Sodası )
MÖ 3500 yılında Mısırlıların ham soda külünü ilk kullanan insan
topluluklarıdır.60 Sırça yapımında kullanılan soda, “yemek sodası” olarak da
adlandırılır. Soda kimyasal olarak, sodyum karbonat (Na2CO3) adı ile bilinen ve ergime
derecesini düĢürmek için en sık kullanılan ağ yapı düzenleyicisidir. Ergime derecesini
düĢürmekle birlikte camın kimyasal dayanıklılığını ve ısıl genleĢme katsayısını da
artırır. Soda bakımından zengin olan camlar, diğer camlara oranla daha yumuĢaktır.
Kütahya çiniciliğinde çamur ve sır imalatında kullanılır ve “soda” olarak adlandırılır.
Ancak Osmanlılar döneminde “Bora” olarak adlandırılırdı.
3.1.5. Kaolin
Kaolinler beyaz piĢen killerdir. Plastik ve özlü seramik hammaddeleri içerisinde
yer alırlar.
Kaolinler çok uzun zamandan beri, Kütahya civarında yapılan çini imalatında
kullanılmaktadır. Kaolin ocakları Kütahya civarında olmasına rağmen, hammaddelerin
temin zorluğundan bahsedilmektedir. Bu güçlüklerin, ocağın iĢletilmesindeki bilgi ve
maddi imkânsızlıklardan kaynaklandığı da vurgulanmaktadır.
Kütahyalı çiniciler eskiden Dümbüldek (Kırklar) kaolinini kullanırken, 1982
yılından itibaren daha sert bir kaolin olan “Bilecik kaolinini kullanmaya baĢlamıĢlardır.
Bu kaolinde yaklaĢık olarak %80‟lere varan SiO2 ile %8-9 civarında Al2O3
bulunmaktadır. Dümbüldek kaolininin Çini-Kop tarafından 1977‟de yaptırılan kimyasal
analiz test sonuçları aĢağıda gösterilmiĢtir;
Tablo 4. Çini-Koop Tarafından Yaptırılan Dümbüldek Kaolininin Kimyasal Analiz
Sonuçları
A.Z
%1.2
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Si
%68.35

Al2O3
%15.31

Fe2O3
%0.41

MgO
%2.02

CaO
%2.42

Na2O
%0.24

K2O
%3.15

Ġskender IĢık, Ali Ġssi, Hediye Kama ve Safiye Üstün, Seramik Mühendisliğine GiriĢ Ders Notları,
(Kütahya: 2002), s.65.
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3.1.6. Kil (Maya, Terlemez Toprağı)
Sekonder oluĢumlar olarak bilinen killer içlerindeki demir oksit oranın
çokluğundan genellikle kırmızı piĢen ürünlerdir.
Killer, Kütahya çiniciliğinde çıkarıldıkları yörelerin isimleriyle adlandırılır.
Kütahya‟da Kundukviran ya da Kundoren-Terlemez toprağı olarak adlandırılan kil,
Kütahya‟nın Acem Dağı eteklerindeki Kundukviran civarından çıkarılmaktadır.
Kaolinden daha çok özlü bir çini kili olarak tanımlanması gereken bu hammaddenin
çekme payı %2,4-3,8 arasında olup, 800 C ile 1000 C‟de piĢirildiğinde hafif pembe
sarı bir renk almakta, 1200 C‟den sonra erimektedir. Ġlk defa Kütahyalı Mehmet
Terlemezin bahçesinden çıkarıldığı için geçmiĢte “Terlemez Toprağı” olarak
adlandırılmıĢtır.
Terlemez kili ile hazırlanan plastisitesi yüksek, çekmesi az olan çamurlar, daha
çok eklemelerle aplike olarak meydana getirilen yüksek (dik) vazolar ile büyük çaplı
tabakların imalatında tercih edilen bir tür kil çeĢididir.
Kütahya çiniciliğinde “Maya” olarak adlandırılan yeĢile yakın bir tür kil daha
vardır bu da Çıngırdak Deresi‟nden çıkarılan kildir. Suda kolaylıkla erir ve plastisitesi
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 edilir. 1940‟lı yıllardan bu yana Terlemez Toprağı‟nın
(kilinin) yerine kullanılmaktadır. PiĢme rengi pembe sarı renktedir.
John Carswell ise Kütahya ve çevresinde bol miktarda kaba porselen yapımında
kullanılacak kil ocaklarının çokluğuna değinmektedir. Tüm mevcut killere karĢın
Kütahyalı çiniciler Mihalıççık kilini tercih etmektedirler.61
Mihalıççık Kili de yine Kütahya çini ve seramiklerinde kullanılan bir baĢka kil
çeĢididir. Bu kil EskiĢehir‟in Mihalıççık ilçesinden getirilmektedir. Halk tarafından
çamaĢır temizlemede kullanıldığından, çamaĢır kili olarak da isimlendirilmiĢtir.62
Mihalıççık kili suda erimediğinden, kaynatılarak eritilir, astar ve döküm çamuru
imalatında kullanılır. Bu kille biraz fazla oynandığında eli boyar ve elde leke oluĢturur.
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Çabuk sulandığı için torna çamurunda kullanılmaz. Mihalıççık kili, çamur reçetesinde
%10-12 oranında kullanılmaktadır.
Kütahya çiniciliğinde kil olarak kullanılan ve yöresel olarak yine “Maya” diye
adlandırılan bir kil daha vardır. Kütahyalı çiniciler, eskiden “Yoncalı Mayası” dedikleri
Karaağaç Köyü‟nden çıkarılan, demir oranı yüksek olan ve silis oranı da %58‟lere varan
bu kili kullanıyorlardı. Günümüzde dede bu kil kullanılmakla beraber, Türkmen Kili‟de
(Kütahya Bentoniti diye de adlandırılır) tercih edilmektedirBu kilde silis oranının
%50‟lerin üzerinde, demir oranının ise %0‟larda olduğu bilinmektedir. Türkmen kili
volkanik kökenli, silika içerikli tüflerden oluĢmuĢtur.
Tablo 5. Dümbüldek Kaolininin Kimyasal Analizi
A.Z
%8.2

SiO2
%48.02

Al2O3 -Ti2O
%35.80

MgO
---

CaO
%3.6

K2O
---

Fe2O3
---

Kütahya çiniciliğinde kullanılan bir baĢka kil de Ġncik (BaĢören-Killik) bölgesi
kilidir. Bu kil ocaklarının bulunduğu bölgeye Sabuncupınar, Ġncik ve BaĢören
köylülerince “Killik” denilirdi. Günümüzde ise çiniciler “Ġncik” olarak isimlendirir.
PiĢme rengi çok beyazdır. Küçülmesi %20 civarında olduğundan, çamur reçetesinde
fazla kullanılmaz.
Kimyasal analiz sonuçları, Rıfat Çini‟nin kitabında Ģu Ģekilde gösterilmektedir:
Tablo 6. İncik Kilinin Kimyasal Analizi
A.Z
%5.56

SiO2
%76.31

Al2O3- Ti2O
%13.73

Fe2O3
%0.65

CaO
%1.46

MgO
%1.80

K2O3
%0.28

Kütahya ve civarındaki hammadde yataklarının bol oluĢundan Kütahya çinicileri
hammadde konusunda herhangi bir sıkıntıya düĢmemiĢtir.
Kütahya Mutasarrıfı (Valisi) Giritli Ahmet Fuat PaĢa‟nın Kütahya çinileri ile
ilgili Bursa Vali Yardımcısı olan Ziver PaĢazade Bahâeddin Bey‟e yazdığı bir mektupta,
Kütahya‟daki çini ve seramik hammaddeleriyle ilgili Ģu satırları yazmıĢtır:

64

Resim 61. Giritli Ahmet Fuat Paşa’nın Bursa Vali Yardımcısı Ziver Paşazade’ye
Yazdığı Mektuptan Bir Bölüm
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“Çini ürünleri, Kütahya’da esasen iki tür madene dayanmaktadır. Fabrikaların bütünüyle rağbet
görüp ilerlediği zamanlarda ürünler, genellikle birinci tür madenlerle sınırlanırken ve ikinci tür madenin
kullanımı da pek nadir iken, birinci tür madenin kullanımı gitgide azalmıştır. Şu anki ürünler hemen
hemen ikinci tür madenle sınırlanmış ve birinci tür madenin kullanımı ancak yerel ürünleri öteden beri
bizzat ya da aracı yoluyla terk ve temyiz edenlerin sürekli kontrolleri altında ve özel siparişlerinden
ibaret kalmıştır. Günümüzde fiyatların fazlalığına bu sebep de eklenince söz konusu gerileme
sebeplerinin başlıcaları ortaya çıkmaktadır. Birinci çeşit madene aitlerin değerinin bu düşmesini
gerektiren durumlardan başta geleni bu madenlerin ikinci çeşit madene oranla çok fazla işçiliğe ve
uğraşmaya muhtaç olmasıdır. Şöyle ki, bu madenler diğer madenler gibi ocak halinde olmayıp, hemen
hemen her yerde bulunduğu için kırlardan ve dağlardan kazılıp çıkarılır.
Birinci bayağı çakmaktaşı renginde, biraz şeffaf ve mermer kadar dayanıklıdır. İkincisi ise
işlenmesi kolay ve masrafça ucuz taşlardan ibarettir. Bugün madenlerin kazılıp çıkarıldığı yerler,
Kütahya’ya on beş dakikadan başlayarak bir saate kadar olan mesafedeki dere ve tepeler gibi boş arazi
bölgeleridir. Birinci taşın kazılarak, kesinlikle güneş görmeksizin yerden çıkarılması ve gölge altına
alınması, güzellik ve letafet bakımından en çok özen gösterilmesi gereken iş olduğu gibi işçilik de bu
nispette önemli ve zordur. İkinci çeşit madenin araştırılması ve çıkarılması ise, arz edildiği gibi
kolaydır…”63

Yukarıdaki satırlardan da anlaĢılacağı gibi Kütahya hammadde rezervi
bakımından çini ve seramik üretimine uygun doğal hammadde yataklarına sahiptir.
Ayrıca Ahmet Fuat PaĢa‟nın mektubunda geçen iki ayrı hammaddenin anlatılan
özellikleri göz önünde bulundurulacak olursa, bu hammaddelerden birinin kuvars,
diğerinin ise kil olduğu anlaĢılabilir.

3.2. KÜTAHYA ÇĠNĠ VE SERAMĠKLERĠNDE KULLANILAN
HAMMADDELERĠN MASSE (ÇAMUR) HALĠNE DÖNÜġTÜRÜLMESĠ VE
REÇETELERĠN TERKĠBĠ (ĠÇERĠĞĠ)
Çamur hazırlama yönteminin seçimi ve seçilen bu yöntemin uygulanmasında
oluĢacak olan hatalar, üretilen ürünün kalitesini olumsuz olarak etkiler. Çünkü çamur
hazırlamada yapılan hatalar, genellikle kuruma ve piĢme sonunda ortaya çıkar. Bu
nedenledir ki çamurun içine giren her hammadde, hassasiyetle tartılarak değirmenlere
doldurulmalıdır. “Döner değirmenlere su, öğütme taĢı ve hammadde aynı oranlarda
1:1:1 doldurulur.”64 Döner değirmenlerde yeterince öğütülen çamur eleklerden geçirilip,
dinlendirildikten sonra tekrar süzülerek, kullanım amacına göre iĢlemlerden geçirilir.
Günümüz Kütahya‟sında çamur hazırlamada kullanılan yöntem, genellikle yaĢ
çamur hazırlama yöntemi olmakla beraber, plastik çamur ile Ģekillendirme yöntemi de
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sıklıkla kullanılmaktadır. En homojen çamur karıĢımı da yaĢ (sulu) yöntem ile
sağlanmaktadır. Bu yöntemle plastik çamur, sulu (döküm) çamuru ve kuru çamur olarak
adlandırılan çamur türleri de elde edilmektedir. Bu yöntemler, teknolojik geliĢmeye
bağlı biçimde endüstriyel çamur hazırlamada sıklıkla kullanılmaktadır.
Çamur hazırlanırken özlü ve özsüz seramik hammaddeleri, reçetenin hazırlanıĢ
içeriğine göre farklı oranlarda tartılıp değirmenlere doldurularak öğütme süreci
baĢlatılır.
3.2.1. Kırmızı Renk Bünyeli Çamur ve Reçeteleri
Selçuklular çini imalatında kırmızı bünyeli çamur üzerine beyaz astar sürerek
çinilerini üretmiĢlerdi. Selçuklu seramik ustaları tarafından 13. yüzyıl baĢlarında ve
belki daha önce kullanıldığı anlaĢılan bu teknik onlardan Osmanlılara geçmiĢ ve
sonradan geliĢme göstermiĢtir. Buna göre Osmanlılar tarafından yapılan ilk seramikler
de kırmızı çamurlu ve beyaz astarlı olanlardır.65 Ayrıca Osmanlıların yaygın olarak
14.yy. ortası ile 16.yy. baĢına kadar kullandıkları kırmızı çamurun içinde beyaz
tanecikler bulunmaktadır. PiĢme rengi kırmızıdır. Çamurun bu görünüĢü bazı kimselere
killi bir reçete düĢüncesini vermiĢtir. Halbuki, bu çamurun içinde %95e varan miktarda
silis bulunmaktadır. Tespit edilen tanecikler çeĢitli büyüklükteki serbest kuvars‟tan
kaynaklanmaktadır.66 Osmanlılar 15.yy. sonuna kadar kırmızı çamur bünyeli çiniler
kullanmıĢtır. Kırmızı bünyeli çamurların Türk çiniciliğindeki geliĢimi Anadolu
Selçukluları ile baĢlatıldığında bu hususta, Hakkı Ġzet‟in makalesinde Ģöyle
yazılmaktadır: “Ankara Yapı Enstitüsünde kurulan seramik atölyesinde bu konu ile
ilgili çalıĢmalarımız için yine Ankara Kimya Sanat Enstitüsü kimya öğretmeni Bn. H.
Ġzzet‟in Konya Selçuk çini çamuru üzerinde yapmıĢ olduğu analizde, bunların
bileĢimini %83,3-90 silis, %8,5-2,6 alümina, %2,4-4,3 kireç ve %2,3-1,8 alkali tespit
etmiĢtir.67”
Selçuklu çinilerinin bu bileĢimi için Alman Arkeolog Otto Falke‟nin vermiĢ
olduğu bu bilgiyi doğrulayan bir baĢka eser de Selçuklu çiniciliğinin belli baĢlı
merkezlerinden biri olarak bilinen KeĢan‟da, yine eski bir çinici ailesi olan Ebul Kasım
Abdullah bin Ali bin. Muhammed bin. Ebu Tahir tarafından 1301 tarihinde yazılmıĢ
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olan (Cevahir-ül Ferals Ataclh-ün Nefals) bu eserin Ġstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü
tarafından Farsça metin ve Almanca tercümesiyle yayınlanmıĢtır. Adı geçen eserden
Selçuklu çini çamurlarının yapımında 10 kısım öğütülmüĢ kuvars ile 1 kısım beyaz özlü
kil ve 1 kısım sırça (frit) karıĢımı kullanıldığını öğrenmiĢ bulunmaktayız. Bu karıĢımın
Otto Falke‟nin karıĢımıyla uyduğu da görülmektedir. Selçuklu dönemine ait bir baĢka
reçetede %85-90 silis, %3-5 alümina, %2-5 Kireç, %2-5 alkali Ģeklindedir. Bu dönemde
kullanılan çamurun kalitesi oldukça yüksektir.
Selçuklu ve Osmanlı devri arasında kalan Beylikler dönemi çini ve seramikleri
incelendiğinde bu dönemde kırmızı çamurlu çinilerin üretildiği görülecektir. Tamamen
halkın ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla gayet seri ve acele imal edilen bu
seramikler, mahalli atölyelerde meydana gelen bir halk sanatı olarak karĢımıza
çıkmaktadır.
Beylikler döneminde kırmızı çamurdan yapılmıĢ çinilerin çokluğu dikkat
çekmektedir. Bunun nedeni, Kırmızı kilin Anadolu‟da ihtiyacı karĢılayacak bollukta
olmasıdır. Bizans hâkimiyeti sırasında üretilen kırmızı bünyeli seramikler ile Beylikler
dönemi seramiklerinin çamur bakımından benzeĢmesi bazı yanlıĢ kanaatlerin
oluĢmasına neden olduğu bilim adamlarınca belirtilmektedir. Bizans seramikleri ile
Beylikler dönemi (Türk) seramikleri arasında sadece çamurdaki renk benzerlikleri
dıĢında bir benzerliğin söz konusu olduğu söylenemez. Süslemelerinde de bir benzerlik
olmadığı bazı yazılı kaynaklarda da yazılmaktadır.
Beylikler devri seramiklerinin en önemli merkezlerinden biri de Kütahya‟dır.
Kütahya‟da 1979 yılında Cumhuriyet Caddesi ile Balıklı Caddesinin kesiĢtiği
noktada Karagöz Camii‟nin güneybatısına düĢen ana cadde üzerinde yapılan PTT kanal
hafriyatında elde edilen üçayaklar, sırlı ve sırsız parçalar, yarı mamul, “Milet iĢi”
denilen seramiklerin aynı zamanda Kütahya‟da üretilmiĢ olduğunu kanıtlamaktadır.68
Bu durum da Kütahya seramik sanatının daha 14. yüzyılın son yarısında kırmızı
çamurlu olarak baĢladığı kanıtlanmıĢtır. Kırmızı çamurlu seramikler, beyaz astar
üzerine renkli dekorlar yapıldıktan sonra Ģeffaf kurĢunlu sırla kaplanmıĢtır.
Osmanlı döneminde kırmızı çamur ile günlük kullanım kapları da yapılmıĢtır.
Tornada Ģekillendirilen bu kırmızı çamur bünyeli ürünler deri sertliğine geldikten sonra
astar olarak adlandırılan beyaz çamur ile hazırlanmıĢ süspansiyona daldırılarak
68
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astarlanırdı. Bu çanakların içinin tamamen, dıĢ tarafının yarıya kadar astarlı olmasının
nedeni, ayaklarından tutularak astar içine daldırılmıĢ olmasındandır. Bu parçalara astar
çekilmesi, renkli ve pürüzlü olan çamur yüzeyi üzerinde düzgün ve rahat çalıĢma
imkânı sağladığı gibi, kullanılan boyaların da net görünmesini sağlamıĢtır. Astarın
kurumasından sonra Selçukluların da kullandıkları “Sgrafitto” tekniğinde sivri uçlu bir
aletle seramik üzerine çizilen motifler kazınır. Daha sonra fırınlanarak ürün piĢirilirdi.
Bazen de tamamen fırça dekoru yapılmıĢtır.

(a)

(b)

(c)

Resim 62. Kütahya 14-15. yy. Seramik Kâse Parçaları
a) Kâse parçası 20,5x18 cm. Orta daire çapı 16 cm. b) Kâse 15x15 cm. c) Kâse 16x12,5 cm.
ölçülerindedir.
Kürkman, 2005, s.34.

Bazı araĢtırmalar sonucunda kırmızı çamurlu ve tek renkli sır tekniği ile yapılan
Selçuklu seramiklerinin devamı olarak gösterilen ilk Osmanlı seramiklerinin 14. yüzyıl
ortalarında Ġznik‟te yapılmaya baĢlandığı anlaĢılmaktadır. Bu tür seramikler bir defa
fırınlandıktan sonra, üzerleri hafif kabarık olacak Ģekilde beyaz bir astarla dekorlama
yapılmaktaydı. Sonra da tek renk sırla sırlanarak tekrar ikinci defa fırınlanırdı. Fırından
çıkan seramiğin kabarık yüzeylerindeki sır ince ve açık bir görünüm, çukurda kalan düz,
dekorsuz yüzeylerde ise biraz daha kalın ve koyu bir sır oluĢumu meydana
getirmekteydi.69
Kırmızı çamurlu seramiklerde görülen kap tipleri, çanaklar, kap, tabaklar,
kâseler, fincan, testi, hokka, Ģamdan, kandil, ĢiĢe gibi çeĢitlilik göstermekteydi. Kırmızı
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çamurlu seramikler özellikle kâseler, 14. yüzyıldan itibaren büyük boyutlarda, yarım
küresel gövdeli ve derin yapılmıĢ örneklere sahiptir.70
14. yüzyılda Osmanlılar kırmızı ve renkli olmak üzere iki türlü çini çamuru
hazırlamıĢlardı. Kırmızı çamurlu çinilerde firuze, mavi ve yeĢil renkler, kül renkli
çamurlu çinilerde ise daha çok sarı ve beyaz renk kullanmıĢlardı.
Kırmızı çamur bünyeli seramiklerden “mavi-beyaz” seramiğe geçiĢ, Kütahya‟da
Ġznik ile aynı zamanda gerçekleĢmiĢtir.
3.2.2. Beyaz Renk Bünyeli Çamur ve Reçeteleri
Beyaz renk bünyeli çamur, Osmanlılarda ilk defa 15. yüzyıl sonu 16. yüzyılın
baĢlarında görülmeye baĢlamıĢtır. Bütün çamurlarda renk sarımtırak beyaz, dokusu ise
ince ve sıktır.
Bu yeni çamura ilk önce tek renk sır uygulanmıĢtır. Ayrıca parçaların üzerine
altın varak da çalıĢılmıĢtır. Bir müddet sonra çok renkli çalıĢmalara geçilmiĢ ve ilk defa
astarlı çiniler imal edilmiĢtir.
Kütahyalı ustalar sert ve beyaz çamura (TaĢ çini) sıraltı tekniğini uyguluyorlardı.
Günümüz Kütahya‟sındaki ise bazı atölyeler ve çamur imalathaneleri, kendi çamur
reçetelerini kendilerine göre oluĢturup kullanmaktadır.
Burada dikkat çeken nokta ise atölyelerde kullanılan çamur reçetelerinin bir sır
gibi saklanmaya devam edilmesidir.
Kütahya‟da çamur üreten atölyeler çamur reçetelerini (%) olarak değil de teneke,
kilo veya ton hesabıyla hazırlamaktadırlar.
16. yüzyılın baĢlarından itibaren beyaz renk çamurlu mavi-beyaz dekorlu ve
renklerden dolayı mavi-beyaz olarak adlandırılan beyaz çamurlu bünyelerin,
Kütahya‟da uygulandığı Osmanlılar kısmında da belirtilmiĢti. 16. yüzyıl çinilerinin
yüzeyleri de bugün olduğu gibi beyaz bir astar ile kaplanmıĢtır. Çamurun içine özlü kil
ilave edilmiĢtir.71
Kütahya çiniciliğinin 16. yüzyılda genel anlamda kullandığı beyaz taĢ çini çamur
reçetesi Ģu Ģekildeydi: (Reçete örneği Kütahyalı çini eski ustalarından Faik Kırımlı‟dan
edinilmiĢtir.)
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5 kilo öğütülmüĢ cam tozu



1 kilo maya veya Ömerli kili

Eğer bu çamur reçetesi presleme ile basılacaksa reçete içine ayrıca 2 kilo
Yoncalı mayası (kil) katılırdı.
3.3. KÜTAHYA SERAMĠK VE ÇĠNĠ ÇAMURLARININ
OLUġTURULMASINDA KULLANILAN ESKĠ YÖNTEMLER VE YENĠ
MAKĠNELER
Hangi alanda olursa olsun, teknolojik geliĢmelerin verimliliğini artırmak, daha
baĢarılı ve tekrarlanabilirliği söz konusu olan, teorik ve uygulamalı bilgilerin sonucuna
ulaĢabilmek için, o alandaki teknik ve teknolojik yeniliklerin kullanımı Ģarttır. Bu
nedenledir ki Kütahya‟da çini çamuru imalatında kullanılan eski yöntemlerin yerini yeni
ve çağdaĢ teknolojik geliĢmelere bıraktığı görülmektedir.
Seramikte çamur hazırlamanın ilk teknikleri arasında Ģu yöntemler mevcuttur:
A) elle yoğurma, B) ayakla çiğneme, C) dövme yöntemleri vardır. Bugün elle yoğurma
yönteminin dıĢında hiç birisi kullanılmamaktadır.
Kütahya‟da geçmiĢte ve günümüzde kullanılmakta olan makineler ise Ģunlardır;
3.3.1. Kömürle ÇalıĢan Eski Yöntem Elektrojen Öğütücüler
1920‟den Cumhuriyetin ilanına doğru ilerleyen yıllar, Anadolu‟da siyasi
bütünlüğün ve ekonomik bağımsızlığın kazanılması dönemidir. Bu dönemdeki canlılık
Kütahya çiniciliğinde de kendini gösterir. 1922 yılında giriĢimci karaktere sahip Çinici
Hacı Hafız Rıfat Bey (Sırrı zade), ġark Çini fabrikasını kurmuĢ, Kütahya çiniciliğine
devrin teknolojik yeniliklerini getirmiĢtir. Bu yenilikler arasında Kütahya‟da o yıllarda
elektrik olmadığı için kömürle çalıĢan elektrojen grubu çamur hazırlama, boya ve sır
öğütücüleri (düble) ile filterpres‟i saymamız mümkündür.72
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Resim 63. Elle Çevrilen Eski Yöntem Değirmen

3.3.2. Filter Presler
Genellikle kaolin ve killerde bulunan, suda çözünen madensel tuzların gerek
ürünlerin Ģekillendirilmesinde gerek fırınlama sırasında sebep oldukları olumsuzlukları
önlemek için filter pres kullanılır.
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Resim 64. Fil ter Pres Görüntüsü
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Filter presler demir ve sentetik malzemelerden yapılmıĢ, basınca dayanıklı yan
yana dizili plakalardan meydana getirilmiĢlerdir. Demir plakalara bağlı bez torbalar
içine sulu çamur yaklaĢık 10 atmosfer basınç ve pompalar aracılığı ile filter presin içine
basılır. Bez torba içine sıkıĢan çamurun sularından arındırılmasına kadar devam eder.
Bu iĢlem çamurun içindeki suyun %20-25 civarına inmesini de sağlar. Daha sonra bez
plakalar içinden alınan çamur, isteğe göre kurutulur. Bu çamura kek adı verilmektedir.
Filter presler Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılmaya baĢlanmıĢ ve günümüzde
de kullanılan önemli bir teknolojik araç olarak bilinmektedir.
3.3.3. Vakum Pres
Kütahyalı çiniciler çamurun havasını almak için; çamuru elle yoğurur, misina
teli ile birkaç kez kesip tekrar yoğururlardı. Bu iĢleme çamurun içindeki havanın
giderilmesine kadar devam edilir.
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Resim 65. Elle Yoğurma
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Ancak Cumhuriyet dönemi ile birlikte vakum presler üretilmeye baĢlandı. Bu
pres elektrik ile çalıĢır ve et kıyma makinesini andırır. Filter preslerden alınan plastik
çamur, vakum presin ağız kısmından iç hazneye bastırılır. Vakum presten çıkan
çamurun havası alınmıĢ olur. Günümüzde kullanılan bazı vakum preslerden aynı anda
çok sayıda vakumlanmıĢ çamur sucuklar elde edilmektedir.

Resim 66. Vakum Pres ve Havası Alınmış Çamur
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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3.4. KÜTAHYA ÇĠNĠCĠLĠĞĠNDE KULLANILAN ġEKĠLLENDĠRME
YÖNTEMLERĠ
3.4.1. Yarı YaĢ Yöntemi ile ġekillendirme
Bu yöntemin diğer bir adı da plastik Ģekillendirmedir. Sulu çamur filter preslerle
suyundan uzaklaĢtırılarak plastik hale getirilir.
Plastik Ģekillendirmenin çeĢitli türleri vardır. Bu türlerin birbirinden farklı olması,
Ģekillendirilecek parçaların sayısına, boyutlarına, kullanma alanlarına ve Ģekillendirildikten sonra
olması istenen Ģekillere bağlıdır.73

3.4.1.1. Elektrikli Tornada ġekillendirme
Öncelikle çömlekçi ürünlerinin, yani saksı, güveç, vazo ve diğer tüm rotasyon
(=döner) ürünlerinin yapılmasında tornadan yararlanılır.
Bu torna, insan gücü dıĢında motor gücü ile dönen elektrikli tornalar, hız
pedalının yanı sıra bazen de devir (kademe) putonlu (devir düğmeli) olabilirler.

Resim 67. Elektrikli Tornada Şekillendirme Aşaması
Torna Ustası: Mehmet Konakçı
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Arcasoy, a.g.e., s.66.
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Elektrikli tornalar Kütahya‟da büyük ve küçük atölyelerde kullanılmaktadır.
Günümüz çinicileri ayakla çevrilen eski tornaları bir motor montajıyla elektrikliye
dönüĢtürerek kullanmaktadırlar.

Resim 68. Ayakla Çalıştırılan Tornanın Elektrikliye Dönüştürülmüş Hali
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.4.1.2. Manuel Preslerde ġekillendirme
Cumhuriyet döneminde tam otomatik preslere geçilmeden önce elle kullanılan
presler mevcuttu. Bu sistemde daha çok insan gücü ön plana çıkmaktaydı.

Resim 69. Manuel Preste Şekillendirme
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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3.4.1.3. Kalıpla Otomatik Preslerde ġekillendirme Yöntemi
Rotasyon (Döner) ürünlerinin seri biçimde üretilmesinde en çok uygulanan bir
yöntemdir. Belirli boyutlardaki çanaklar, kâseler, bardak formları, fincanlar iç sıvama
yöntemiyle, tabaklar ise dıĢ sıvama yöntemiyle üretilmektedir.
Kütahya çiniciliğinde son yıllarda görülen otomatik özel hidrolik presler
aracılığı ile tabak, kâse, köĢeli tabak gibi sofra eĢyaları yarı plastik olarak da
preslenebilmektedirler. Ayrıca kuru yöntem ile de Ģekillendirme yapılmaktadır. Ancak
bu yöntemde düz karo çiniler, seramikler üretilmektedir. Bu yöntemde;
…Ģekillendirme suyunun azlığı nedeniyle kuru olarak ĢekillendirilmiĢ parçaların kuru
küçülmeleri çok küçük olur. Bu da toplu küçülmeyi etkilediğinden, üretilen parçaların mümkün
olduğu kadar istenen boyutlarda fırından çıkması sağlanır. ġekillendirme suyunun az olması,
bazı kurutma avantajları da getirir. Kurutma süresi ve kurutma hatalarının çok az oluĢu gibi.74

Resim 70. Günümüzde Kullanılan Otomatik Preste Şekillendirme Yöntemleri
Soldaki Pres Keramika Seramiğe Ait Otomatik Tabak Presi, Ortadaki Resim, Altın Çini Seramik
Fabrikasının 1990‟lı Yıllarda, Sağdaki Resim Ġse Günümüzde Kullandığı Karo Presleridir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Kalıpta Ģekillendirme genel olarak dört sınıfta değerlendirilebilir.
3.4.1.3.1. Tap Tap (Pat Pat) Tekniği
Kütahya çiniciliğinde kullanılan en eski teknik ve yöntemdir. Bu teknikte
uygulama Ģu Ģekilde yapılır:
Mevcut plastik çamurun içine takriben %10 civarında kuvars katılarak homojen
bir Ģekilde yoğrulur. Daha sonra düz bir zemin üzerine tülbent serilir. Tülbentin üzerine
daha önceden isteğe göre ölçülerde hazırlanmıĢ çıta konularak çerçeve içine çamur
basılır. Çamur elle veya bir tokmak yardımıyla dövülerek sıkıĢtırılır. Çamur plakanın
arka yüzü herhangi bir aletle düzleĢtirilerek çamur altında kalan tülbent alınıp çamur
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Arcasoy, a.g.e., s.65.
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plaka üzerinde bir gazete parçası bulunan cam üzerine konulur. Çamur plaka cam
üzerinde zaman zaman ters düz yapılarak kurutulur. Daha sonra bisküvi yapılır.

Resim 71. Eski Kullanılan Taptap (Patpat) Yöntemiyle Çini Plaka Hazırlanması
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 72. Taptap Tekniğinde Yapılmış Çini Karo
Tasarım ve uygulama: Ömer Cesur
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.4.1.3.2. ġablonla ġekillendirme Tekniği
Seramik çamurunun Ģekillendirilmesinde uygulanan farklı yöntemler vardır. Bu
yöntemleri belirtmeden önce seramik endüstrisinde Ģekillendirmenin seçilmesinde
önemli etkenlerin olduğunu da ifade etmekte yarar vardır. Örneğin, uygulamada
kullanılacak çamur bünyenin bileĢim ve yapısı, kullanma amacı ve/veya üretim sayısı,
verimliliği ile ürünün biçimsel formu veya yapısı önemli rol oynamaktadır.
ġekillendirmede kullanılan yöntemlerin çeĢitleri arasında, iç ve dıĢ sıvama
tekniklerini de gösterebiliriz.
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3.4.1.3.3. Ġç Sıvama Tekniği
Döner Ģekilde üretilen ürünlerin Ģekillendirilmesinin baĢında gelen yöntemlerden
biridir. Bu yöntemde belirli boyuttaki kâseler, çanaklar, bardak formları ve fincanlar
üretilir.

Resim 73.Günümüzde Kullanılan Otomatik Makinelerde Şekillendirme
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Ġç sıvamada kullanılan kalıpların ömür süresi kalıbın Ģekline ve alçının cinsine
göre değiĢmektedir.
Ġç sıvamanın uygulanması, dıĢ sıvamaya göre daha zor bir tekniktir.
3.4.1.3.4. DıĢ Sıvama Tekniği
Kütahya çiniciliğinde çok sık kullanılan bu yöntem; adından da anlaĢılacağı gibi
plastik çamurun alçı kalıbın dıĢ yüzüne sıvanması ile uygulanan bir yöntemdir.
Genellikle tabak üretiminde kullanılır.

Resim 74. Geçmişte ve Günümüzde de Kullanılan Dış Sıva Şekillendirme Yöntemi
Torna ustası: Nuri Gedik
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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(a)

(b)
Resim 75. Otomatik Üretim a) Dış b) İç Sıvama Yönteminin Şematik Gösterimi
Arcasoy, 1983, s.70.

3.4.2. Döküm Yöntemi ile ġekillendirme
Bu yöntemde kullanılan çamur, “döküm çamuru” adı verilen akıĢkan bir
çamurdur. Döküm yolu ile Ģekillendirme, en çok kullanılan yöntemlerdendir. Diğer
Ģekillendirme yöntemleri ile üretilmeyen her türlü parça dökümle Ģekillendirilebilir.
Döküm yöntemi ile Ģekillendirmedeki en önemli unsur plastik çamur ile
Ģekillendirilmesi mümkün olmayan çok parçalı ve girift ürünlerin imalatında
kullanılıyor olmasıdır. Örneğin; karıĢık parçalı klozet, küvet gibi sağlık gereçleri.
Tornada, Ģablonla ya da çömlekçi tornasında Ģekillendirilmesi mümkün olmayan ve
pahalıya mal olabilecek parçaların üretiminde kullanılır. Ayrıca alçı kalıplar üzerine
sıvamakla Ģekillendirilemeyen ve simetriği olmayan tabakalar, bazı özel ateĢ tuğlaları,
çaydanlık üretiminde kullanılan bir yöntem olarak gösterilebilir.
Bu yöntemde alçı kalıplar kullanılır. Döküm çamuru önceden hazırlanan alçı
kalıba çamurun pompalar vasıtasıyla ya da elle doldurulması ile gerçekleĢtirilir.

80

Alçı kalıplar içerisine dökülen sıvı çamur, ürünün büyüklüğüne göre (45 dakika
ile 2 saat arası) kalıp içerisinde kalır. Çamur içerisindeki suyun alçı kalıp tarafından
emilmesi ve kalıp yüzeyinde çamurun tabakalaĢarak istenilen Ģekli oluĢturması sonucu
üretim gerçekleĢtirilmiĢ olur.

Resim 76. Günümüzde Kullanılan Alçı Kalıpla Şekillendirme Yöntemi
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Döküm çamurları bilyeli değirmenlerde ya da mikserlerde hazırlandıktan sonra
kullanılır.
Döküm yöntemi ile Ģekillendirme genelde iki Ģekilde yapılmaktadır.
1) Açık döküm (Tek cidarlı kalıplara döküm)
2) Kapalı döküm (Çift cidarlı kalıplara döküm)
3.4.2.1. Açık Döküm (Tek Cidarlı Kalıplara Döküm)
Bu yöntem daha çok kupa, kâse, vazo gibi ürünlerin imalatında kullanılır. Çukur
mamuller açık döküm yöntemiyle üretilmektedir. Bu tür kalıplarda formlar daha çok
silindirik Ģekilde olurlar. Burada önemli olan ürünün kalıplar arasından rahatlıkla
çıkarılabilmesidir. Ürünün biçimine göre döküm kalıpları, tek parçalı, iki parçalı veya
çok parçalı olmaktadır.
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Resim 77. Günümüzde Açık Döküm Yönteminde Kullanılan Kalıplar
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.4.3. Kütahya’da Seramik ve Çini Sanayinde Kullanılan Diğer Bazı Makineler
Kütahya seramik ve çiniciliğinde bugünkü gelinen nokta doğrultusunda sanayi
ekipmanları da büyük bir teknolojik geliĢme göstererek, aĢağıda genel baĢlıklar altında
sınıflandırılmıĢtır.
Çamur hazırlama aĢamasında kullanılan makineler
a) Filtre makineleri (Süzgeç vazifesi görür)
b) Dozlama makineleri (Ön öğütmesi yapılmıĢ maddelerin karıĢımında)
c) Öğütme ve ufalamada kullanılan makineler (Hammaddeleri öğütüp, ufalar)
d) Sınıflama makineleri (Hammaddeleri tane iriliğine göre ayırır)
e) KarıĢtırmada kullanılan makineler (Çamurun homojen karıĢtırılmasında)
f) Sırlama makineleri (ürünlerin sırlanmasında kullanılır)
g) Sırlama bantlarında kullanılan makineler (fabrikalarda kullanılır)
h) Kırıcılar (Sert hammaddelerin kırılması için kullanılır)
i) Spray Drier (Sulu çamurun“granül” getirilmesinde)
3.5. KÜTAHYA ÇĠNĠCĠLĠĞĠNDE ÜRÜN KURUTMA YÖNTEMLERĠ
Seramik çamurunun kurutulması; kili Ģekillendirmeye uygun bir kıvama
getirmek için kil içine katılan suyun değiĢik yöntemlerle çamurdan uzaklaĢtırılması
(buharlaĢma) iĢlemi olarak tanımlanabilir. Kurutma iĢlemi atmosferdeki ısı enerjisinden
yararlanılarak açık havada yapılabileceği gibi, değiĢik Ģartlar altında da örneğin,
önceden ısıtılmıĢ sıcak havayı kurutulacak çamurun üzerine vermek suretiyle de
uygulanabilir.
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sanatının

baĢladığından
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uygulanan

kurutma

yöntemlerinde bazı değiĢiklikler dıĢında çok farklılıklar olmamıĢtır. Çünkü çamurun
kurutulmasında dikkat edilmesi gereken kurallar, çok farklı geliĢmelere sahip
olmayacaktır. Bunun nedeni de çamurun hızlı kurutulmasıyla yaĢ küçülmedeki öz suyun
bünyeden tam olarak atılmayacak olması sonucu çamurda çatlamaların meydana
gelecek olmasıdır.
Seramik bünyeler ne kadar çok su ile Ģekillendirilse kuru küçülmeleri de o kadar
fazla olur. Bu nedenle kurutulan çamur Ģekillendirme suyunu tamamen atıncaya kadar
küçülür. Killerin kurutulması yavaĢ ve gölgede yapılmalı. Bünyesindeki özsuyu biraz
dıĢarı atıp deri sertliğine getirildikten sonra güneĢli ya da önceki bulunduğu ortamdan
biraz daha sıcak bir yerde kurutma iĢlemi devam ettirilmelidir.
Kütahya çini ve seramiklerinin kurutulması iĢlemi de iki ayrı aĢamada
yapılmaktadır.
3.5.1. Açık Havada (DıĢ Mekânda) Kurutma
Bu yöntem yukarıda da açıklandığı gibi yeni Ģekillendirilen bir dik (vazo) ya da
yatay (tabak) atölye içinde ön kurutma yapıldıktan sonra eğer atölyenin dıĢarıda imkânı
varsa açık havada ve az güneĢli bir ortamda kurutma iĢlemi gerçekleĢtirilir.

Resim 78. Açık Havada Kurutma
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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3.5.2. Atölye Ġçinde (Ġç Mekânda) Kurutma
Üretimi yapılan ürünler atölye içinde kurulan raflar arasına dizilerek doğal
ortamda kurumaları sağlanır. Yaz aylarında atölyenin kapı-penceresi açık konumda
tutulmalıdır. Çamur bünyesinden buhar olarak çıkan özsuyun, atölye içerisinde rutubet
oluĢturmaması ve kurumanın çabuk gerçekleĢmesi için buna dikkat edilmelidir. Ġç
mekân kurutmalarında seramik fırınlarının verdikleri ısıdan da yararlanılır.

Resim 79. Kapalı Ortamda Gerçekleştirilen Kurutma Yöntemi
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.6. KÜTAHYA ÇĠNĠCĠLĠĞĠNDE PĠġĠRĠM VE KULLANILAN FIRIN
ÇEġĠTLERĠ ĠLE TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ
17. yüzyıl Kütahya‟sında 300 kadar çini atölyesinin varlığından bahsedilmesine
karĢın, Kütahya‟da bu doğrultuda ele geçirilmiĢ fırın kalıntılarına net olarak
rastlanılmamıĢtır. Buna rağmen geçmiĢ yüzyıllarda Kütahya‟nın belli mahallelerindeki
evlerde irili ufaklı birer çini fırını bulunduğu sanılmakta ve bu fırın tiplerinin günümüz
Kütahya‟sı fırın tiplerine benzerliği de tahmin edilmektedir.
GeçmiĢte Kütahya çini atölyelerindeki fırınlar tek tiplidir. Atölyelerin çalıĢma
kapasitesine göre bu fırınların büyükleri veya küçükleri yapılıp kullanılmıĢtır. Çok
renkli dekorlu çini ve seramiklerin sırlı fırınlanabilmesi için fırın iç çapının en az 1,20
metre olması gerekmektedir. Günümüz Kütahya‟sında çeĢitli fırın tipleri kullanılmakla
beraber genel anlamda tek tip sayılabilecek elektrikli fırın tiplerinin kullanımı
yaygındır.
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3.6.1. Kütahya’da Bulunan En Eski Fırın Buluntusu
Bugün Kütahya‟daki Osmanlı dönemi seramik atölye ve fırınlarına ait oluĢan
düĢünceler, 1979 yılında yapılan Kütahya, PTT binasının hafriyat kazısında ortaya
çıkan buluntulara dayanmaktadır.
Bu konuda “Kütahya‟da bulunan çini fırınının, tarih olarak en geç 14. yüzyıla
tarihlendirileceğini,

hafriyat

sahasında

bulunan

seramik

fragmanlar

ve

fırın

malzemelerinin bu görüĢü doğruladığı.”75 belirtilmektedir.
Kütahya‟daki hafriyat kazı sahasındaki birden çok fırın kalıntısının bulunmuĢ
olması ve çok çeĢitli dönemlere ait seramik kalıntılarının ele geçmesi, buranın Bizans
döneminden, 19. yüzyıla kadar faaliyet gösteren seramik atölyelerine ait olduğunun
kanıtlarıdır.
Bugün mevcut bilgilerin ötesinde Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
BaĢkanı Prof. Dr. Nejat Bilgen baĢkanlığında yürütülen Seyit Ömer kazı çalıĢmalarında,
Orta Tunç Çağına ait fırın ve seramik atölyesi kalıntılarının olduğu bilgisine de
ulaĢılmıĢtır.
Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Nejat BĠLGEN
Kütahya Seyit Ömer Höyüğünde yapılan arkeolojik kazı çalıĢmalarında, Erken Tunç
çağına ait bulunan seramik atölyesinde kenar çapı 2x0,90 metre arasında olan bir
seramik fırın kalıntısına rastlanıldığını ve bu fırının tabanın da 0,06x0,08 metre
kalınlığında kilden yapıldığını ifade etmektedir.

75

Elif Bayrak, Kütahya Çinilerinin Teknik ve Desen Özellikleri, (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Ün. Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, 2006), s.77-78.
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Resim 80. Kütahya Seyitömer Höyüğü Kazı Alanından Genel bir Görünüm
Fotoğraf: Dumlupınar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü

Nejat Bilgen‟den alınan ve henüz yazılıp yayınlanmamıĢ diğer bulgu ve bilgiler
ise Ģöyledir:
Erken Tunç çağında seramik atölyesi olarak kullanılan bir baĢka atölye ise
mekânın yarısını kaplayacak Ģekilde inĢa edilmiĢ fırın kalıntısıdır. Fırın, 2,03 x1,70
metre boyutlarında, tabanı sıkıĢtırılmıĢ topraktan olup, fırın duvarları sarı kil ile
sıvanmıĢtır. Fırın duvarlarını oluĢturan düz yassı taĢların duvar sıralarının ve fırın
duvarının üzerinde yanık izleri görülmektedir.
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Resim 81. Erken Tunç Çağı Seramik Fırın Kalıntısı (Seyitömer Höyüğü)
Fotoğraf: Dumlupınar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü

Kazı alanında bulunan bir baĢka fırın kalıntısı ise Orta Tunç Çağı‟nda MÖ
18.yy.a aittir. Bu fırın tabanının alt döĢemeleri çakıl taĢları ile döĢelidir. TaĢların
üstündeki yapının oluĢumu hakkında net bir bilgi yoktur. Bu fırının ölçüleri ise
1,50x1,50 metredir.

Resim 82. Orta Tunç Çağı Seramik Fırını Kalıntıları (Seyitömer Höyüğü)
Fotoğraf: Dumlupınar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü
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Seyit Ömer Höyüğünde bulunan bir baĢka fırın kalıntısı da Helenistik dönemde
ortak kullanıldığı sanılan bir seramik fırınıdır. Bu fırın ise diğerlerinden farklı olarak
yuvarlak planlıdır ve fırın giriĢi korunmuĢ durumdadır.

Resim 83. Helenistik Döneme Ait Seramik Fırın Kalıntısı (Seyitömer Höyüğü)
Fotoğraf: Dumlupınar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü

3.6.2. Kütahya Tipi Odunlu Çini Fırın Yapımı ve ÇeĢitleri
Kütahya tipi odunlu fırın kalıntılarına günümüzden yetmiĢ, seksen yıl öncesine
kadar rastlanılmamıĢ ve bu tür fırınlar hakkında pek fazla bir bilgi de edinilememiĢti.
Ancak 1919/1920 yıllarından günümüze kadar gelen ve bilinen Kütahya tipi çini fırını,
Metin Çini‟nin geçmiĢte kullanmıĢ olduğu fırınlar olarak gösterilebileceği gibi Kütahya
Meslek Yüksekokulu‟nda bulunan odunlu fırın tipi de buna örnek teĢkil etmektedir. Bu
fırının yapımı yeni olmasına karĢın eski tip fırınlara bir örnek teĢkil ettiği düĢünülebilir.
Bu fırın Faruk ġahin tarafından Kütahya Meslek Yüksek Okulu‟na kazandırılmıĢtır.
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a

b

Resim 84. Kütahya Meslek Yüksek Okulu’ndaki Kütahya Tipi Odunlu Fırının
a) Ateşhane b) Gözetleme Deliği Görünümleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

(a)

(b)
Resim 85. Faal Fırın Görüntüleri

a) Fırının ateĢ hazne ağzı. b) AteĢ haznesinin iç kısmı.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Kütahya‟da ele geçen Fırın bulguları doğrultusunda odunlu fırının inĢasında
kullanılan malzemelerin tuğla, ateĢ tuğlası, “geren” adı verilen bağlayıcı harç yerini
tutan

ateĢ

tuğlası

belirtmektedirler.

çamurunun

kullanılmıĢ

olduğu

bilgisini

araĢtırmacılar
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Resim 86. Kütahya Çini Fırını Teknik Çizimi
Çini, 2002, s.39.

90

Kütahya çini fırını yapımında ilk önce zemin hafriyatı yapılır ve taĢ döĢenerek
düzgün bir zemin elde edilir. Bunun üzerine de ateĢ tuğlası ve geren harcı denilen
(çamur) malzeme döĢenir. Bunun üzerine silindirik Ģekilde ateĢhanenin gövdesi
oluĢturulur. AteĢhanenin iç yüzeyi de ateĢ tuğlası ile döĢenir.

Resim 87. Kütahya Çini Fırını Yandan Görünüşü
Çini, 2002, s.40.

Fırın gövdesi oluĢturulurken kemer biçiminde olan ateĢhane açıklığı belirtilir.
AteĢhanenin kubbesi ateĢ tuğlası ile çevrilerek kubbenin ortası 25-30 cm çapında açık
bırakılır. AteĢhane silindirik kubbeli bir yapıya sahiptir ve dıĢtan geniĢ kare duvarları
içine alınarak bağlanır. Aradaki boĢluk geren harcı ile doldurulur. AteĢhanenin sağ ve
sol kısımlarına ise sırça yalakları yapılır. Sırçalıklar bazı fırınlarda tek taraflı da olabilir.
Fırının ateĢhanesinin oluĢturulmasından sonra ana bölümün inĢasına baĢlanır.
Fırının ana gövdesi ise iç içe örülmüĢ iki silindirik duvardan ibarettir. Bu iki silindirik
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duvardan, içte olanına gömlek adı verilir. DıĢta olan silindirik duvara, fırın ana duvarı
(asıl duvar) denir.
Fırın duvarları örülürken içteki duvar (gömlek) tek sıra, dıĢtaki duvar (ana
duvar) çift sıra ateĢ tuğlası ile örülür.
Gömlekle fırın ana duvarı arasındaki boĢluk iki fiĢek deliği arasından baĢlayarak
yükselen piramit duvarla dolgulanmıĢtır. Piramit duvarlar gömleği fırın ana duvarına
bağlar hem de bacadan düĢebilecek parçacıkların kolayca fiĢek deliklerine ulaĢmasını
sağlayarak fırının temizlenmesine imkân tanır.

(a)

(b)

Resim 88. a) Fişeklik b) Kütahya Çini Fırınının Üstten Görünüşünün Teknik Resmi
Çini, 2002, s.40.

Ġç ve dıĢ silindirik duvarların belirlenen yüksekliğe kadar örüldükten sonra fiĢek
deliklerinin baca ile bağlantısı yapılır. Son olarak da fırın kubbelerinin örülmesi
iĢlemine geçilir.
Kubbenin ortasında 80-90 cm kadar boĢluk bırakılır ki fırının doldurulup
boĢaltılması iĢleminde o kısımdan fırın içine girilip çıkılabilsin.
Fırının imalatından sonra fırın bir, iki ay kadar süre kurumaya bırakılır.
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Resim 89. Altın Çini Fabrikasının Geçmişte Kullanılan, Günümüzde faal Olmayan
Odunlu Çini Fırınından Farklı Kesit Görünümler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 90. Evliya Çelebi Çini Fabrikasına Ait Odunlu Fırının, Gazlı Fırına
Dönüştürülmüş Şekli
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Odunlu fırınlarda “fırının piĢirme bölümünde bir tuğlalık küçük bir delik
açılarak, piĢirme esnasında çini ve seramiklerin kontrolü yapılır. Bu deliğe çeĢni deliği,
kontrol amacıyla yerleĢtirilen seramik parçaya da çeĢni adı verilir.”76
3.6.3. Gazlı Fırınlar (Doğalgazlı)
Sanayi tipli gazlı fırınlar, seramik sanayiinde ya da küçük iĢletmelerde kullanılan
bir fırın tipi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Gazlı fırınlar, elektrikli fırınların imalatından
sonra gittikçe azalmıĢ, günümüzde ise artık kullanılmamaktadırlar.

Resim 91. Eski Tip (Sanayi Tipi) Gazlı Fırın Görünüm ve Kesiti
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Ancak günümüz Kütahya‟sında ise doğal gazlı tünel fırınların kullanıldığı
iĢletmeler de mevcuttur.

Resim 92. Altın Çini Seramik Fabrikasında Kullanılan Doğal Gazlı Roller (Tünel) Fırın
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

76

T.C. Kültür Bakanlığı…, s.281.
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3.6.4. Elektrikli Fırınlar
Günümüzde birçok iĢletmelerde, atölyelerde ve okullarda, laboratuvarlarda
kullanılan bir fırın türüdür. Bu fırınlarda artık seramik ateĢle yan yana değil, ateĢten
çıkan enerji seramiklerin etrafından geçerek piĢirme sağlanmaya baĢlanmıĢtır.
Elektrikli kamara fırınlar, seramik ve çinicilik sektöründe son dönemlerde
kullanılan bir fırın tipi olarak görülmektedir.
Kamara fırınlar dikdörtgen prizma Ģeklinde olup, elektrik enerjisi ile çalıĢırlar.
Elektrikli fırınların kapak kısmı olabildiğince büyük tutulmuĢtur.
Bu fırınlarda yalıtım malzemesi yüksek ısılara dayanıklı ateĢ tuğlaları ve fiber
furox (elyaf-ateĢ yünü) gibi malzemelerdir.
Kamara fırınlar gerek enerji sarfiyatı bakımından gerekse ısının kontrol altında
tutulabilmesi açısından son derece sağlıklıdır.

Resim 93. Elektrikli Kamara Fırın ve Kesit Görüntüler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Günümüz

Kütahya‟sında

büyük

ölçekli

sanayiler

için

tünel

fırınlar

kullanılmaktadır. Bu tip fırınlar elektrik veya doğalgaz ile çalıĢmaktadırlar.
3.7. KÜTAHYA ÇĠNĠCĠLĠĞĠNDE SIR (SIRÇA-FRĠT) HAZIRLANMASI
Seramik teknolojisinde önemli bir yer tutan sırçalaĢtırma yöntemi, aynı zamanda
geleneksel uygulamaların uzantısı olarak da günümüze kadar gelmektedir. SırçalaĢtırma
yöntemi, ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliĢtirilmiĢ ve günümüzde teknik ve
teknolojik yeni bilgilere ulaĢılmıĢtır.
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3.7.1. FritleĢtirme (SırçalaĢtırma)
Kısaca; “eritilerek cama dönüĢtürme” diye adlandırılan sırçalaĢtırmanın
uygulama, nedenleri Ģu Ģekilde gösterilebilir:77
1) Öncelikle ve özellikle kurĢun oksit (sülyen) içinde yer alan zehirli maddeleri
diğer maddelere bağlayarak zehirsiz bir hale getirmek.
2) Sırların daha düĢük derecelerde eriyebilme özelliğine kavuĢturulması.
3) Suda çözünebilme özelliklerine sahip olan maddelerin suda çözünmez
silikatlara (maddelere) dönüĢtürülmesini sağlamak.
4) Sırın renklendirilmesinde kullanılan renk veren oksitlerin sır içindeki
dağılımının daha homojen bir Ģekilde gerçekleĢmesini sağlamak ve boyama
gücünü artırmak.
Bu nedenlerin yalnızca birinin, birkaçının veya tümünün var olduğu durumlarda
sırçalaĢtırma iĢlemi uygulanabilir.
3.7.2. FritleĢtirmede (SırçalaĢtırma) Uyulması Gereken Kurallar
SırçalaĢtırma iĢlemi uygulanırken Ģu kurallara uyulması önemli yer tutar:
1) Her sırçaya giren SiO2 oranı bazik oksitlere göre 1:1 ile 3:1 oranında
olmalıdır.
2) Saf kurĢun silikatlı sırçalarda buharlaĢmayı önlemek için az miktarda Al2O3
veya SiO2‟nin bir kısmı yerine Al2O3 katkısı yararlı olur.
3) Alkalili sırçalarda 1 mol alkaliyi karĢılamak için en az 2,5 mol SiO2
bulunmalıdır.
4) Sırçanın suda çözünmezliğini artırmak için bazik oksitler içinde alkaliler
(Na2O-K2O) yer alıyor ise bunların yanı sıra CaO, PbO ve ZnO (Kalsiyum
oksit-KurĢun oksit-Çinko oksit) gibi suda çözünmez oksitleri de katmak
gerekir.
5) Eğer sırça içinde B2O3 (Bor oksit) yer alıyorsa, B2O3:SiO2 oranı 2,5:1
oranının altına düĢmemelidir.
6) OluĢturulacak sırçanın erime noktasını yüksek tutmak için Al2O3 0,22, Si2O
de 2,5 molün altında kullanılmalıdır.

77

Arcasoy, a.g.e., s.182-183.
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7) Saf alkalili sırçalar özel bir amaç için üretilmek isteniyor ise (örneğin mısır
mavisi veya türkuaz sırlar için) bazik oksitler tarafına alkalilerin yanı sıra bir
miktar da CaO alınmalıdır.78
Tablo 7. Sırça Reçetesi Malzemeleri79
MALZEME
KurĢun Oksit
Kuvars
Yemek sodası
Cam
Un

YÖRESEL
ĠSMĠ
Sülyen
Mürdesenk
TaĢ(Kuvars)
Soda
Cam
Un

KĠMYASAL
FORMÜLÜ
Pb3O4
PbO
SiO2
NaHCO3
Na2O.CaO.6SiO2.Al2O3
-

ELDE EDĠLDĠĞĠ
YER
Ġthal
Atölyelerde
Kütahya-Örenköy
Ġthal (Afyonkarahisar)
Toplama
-

BĠRĠM
20
20
7
5
1

3.7.3. Eski Yöntemle Sır (Frit- Sırça) Hazırlanması
Fritleme (SırçalaĢtırma) iĢleminin, sabit veya döner fırınlarda nasıl yapıldığı bazı
Endüstriyel Seramikler kitaplarında da açıklanmıĢtır. 80
SırçalaĢtırma 1200 C de piĢen yumuĢak sırlar için önemlidir. Bu sırlarda soda,
kurĢun oksit, boraks, asit borik ve diğer kimyevi maddeleri içermektedir.81
SırçalaĢtırma fırınına giren sırın reçetesinde Ģeffaf cam fazını meydana getiren
hammaddeler bulunur.
Kütahya çiniciliğinde sırça hazırlanması, günümüz teknolojisinden çok farlılık
göstermekteydi.
Odun fırınlarının yapım aĢamasında da belirtildiği gibi; ateĢhane bölümünün sağ
ve solunda yapılan sırça eritme potalarına, fırın yakılmadan önce sırçalaĢtırmada
kullanılacak hammaddeler doldurulur daha sonra fırın ateĢlenirdi. Bir yandan ürünler
piĢerken diğer yandan da sırçalaĢma iĢlemi gerçekleĢirdi. Fırın soğuduktan sonra sırça
alınıp amacına göre kullanılırdı.

78

79

Arcasoy, a.g.e., s.183.

Faruk ġahin, “Kütahya Seramik Teknolojisi ve Çini Fırınları Hakkında GörüĢler”, Sanat Tarihi Yıllığı,
S.XI, (1982), s.143.
80
Güner Sümer, Endüstriyel Seramikler, (EskiĢehir: Anadolu Ün., No:654, 1992), s.1022.
81
Sümer, (1998), s.48.
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Resim 94. Eski Yöntem Frit İşleminin Yapıldığı Yalak (Pota)
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.7.4. Yeni Yöntemle Sır (Sırça- Frit) Hazırlanması
Günümüz çini ve seramik teknolojisindeki geliĢmeler sonucu, sırçalama
iĢlemlerinde de yeni uygulamalar oluĢmuĢtur.
Sırçalama ya da fritleĢtirme olarak adlandırılan bu iĢlem, küçük atölyelerde
potalı veya tekneli fırınlarda, büyük iĢletmelerde ise frit fırınlarında hazırlanır. Bu
yöntemde sırçalaĢtırma yapılacak hammaddeler önceden hazırlanan reçete oranına göre
frit fırınına atılır. Frit fırınında eriyen ve eriyik lavı andıran hammaddeler fırın önünde
bulunan soğuk su içine boĢaltılır. Suya dökülen eriyik haldeki frit Ģoklama etkisiyle su
içinde cam parçacıkları haline dönüĢür.
Su içinde soğuyarak camlaĢan hammaddeler (frit) sulu öğütme yapılmak üzere
öğütme değirmenlerinde öğütülürler. Bu sırada frit reçetesi içerisinde yer alıp ve
tamamının frit değirmenine atılmadığı (kil, kaolin gibi) özlü hammaddenin artan kısmı
bu değirmen içine ilave edilir. Genelde bu özlü hammaddelerin oranı %8-10 kadardır.
Bu iĢleme değirmen ilavesi denir. Buradaki amaç sırın süspansiyonda kalmasını ve çok
çabuk çökmemesini sağlamaktır. Değirmende öğütülen frit eleklerden geçirildikten
sonra, sırça olarak kullanılır.
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Resim 95. Günümüzde Kullanılan Yeni Yöntem Frit Oluşturma Fırını
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.8. KÜTAHYA ÇĠNĠCĠLĠĞĠNDE ASTAR
Astarın tarihçesi çok eskiye dayanmaktadır. Sırın bulunmasından önce astar
kullanımının yaygın olduğu bilinmektedir. Astarla ilgili ilk bulgular MÖ 3200 yıllarına
kadar gider. Ġlk astar örneklerinde, koyu renkli piĢen çamurlar üzerinde açık renkli killer
ile yapılan süslemeler dikkat çekmektedir. 82 Astarlı ürünler Anadolu‟da ilk olarak (MÖ
5000-5500) Çatalhöyük ve Hacılar ‟da görülür. Bu yöredeki seramiklerin krem rengi
astar üzerine kırmızı aĢı boyası olarak bilinen kırmızı demir oksitli bir astarın geometrik
desenler oluĢturarak kullandıklarını ve zaman zaman da perdahlamanın yapıldığı
mükemmel örnekler olarak karĢımıza çıkmaktadır. 83
Erken Osmanlı seramiklerinde ise beyaz astar kullanılmıĢtır. Çinide beyaz astar
kullanılmasının nedeni dekoratif bir etki ortaya koymak için değil, sıraltı yöntemi ile
dekorlanan çini ürünlerin yüzeylerini daha beyaz ve pürüzsüz bir hale getirmektir.84

82

Arcasoy, a.g.e., s.145.
Çobanlı, a.g.e., s.2.
84
a.g.e., s.22.
83
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3.8.1. Kütahya Çini ve Seramiklerinde Astarın Hazırlanması ve Astarın Görevleri
Astar yapımında doğadaki renkli killer kullanılabileceği gibi, çeĢitli bileĢimlerle
hazırlanan ve çok ince öğütülen çamurların da kullanılması mümkündür.
Çömleklerin yüzeyini süslemek amacıyla baĢlayan astar yöntemiyle beraber
değiĢik renklerde çamur kullanma düĢüncesi de hemen hemen çömlekçiliğin kendisi
kadar eskidir.
Emmanuel Cooper; astar denilen sulandırılmıĢ çamuru dikkatle hazırlayıp renk
veren oksitlerle boyadıktan sonra kullanma tekniğinin 17. ve 18. yüzyıllardan bugüne
kadar bir sanat olarak geldiğini açıklamaktadır.85
Kütahya çiniciliğinde astar kullanımı her zaman uygulanılan bir yöntemdir.
Önceleri farklı killerden yapılan astar, son yıllarda ana bünyeyi oluĢturan çamur
reçetesinin içine ek malzeme ilavesiyle de yapılmaktadır.
Elle veya kalıplarla ĢekillendirilmiĢ çinilerin üzerine astar çekildikten sonra
kurumaya bırakılır ve sonrasında bisküvi piĢirimi yapılır.

Resim 96.Tabak Üzerine Astar Uygulanması
Astar Ustası: Mehmet Bayram, Merve Çini
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

85

Emmanuel Cooper, Seramik ve Çömlekçilik, (Ġstanbul: Remzi Kitapevi, 1978), s.50.
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Bisküvi halindeki çini ve seramikler fırından alınarak çatlak ve bozuk olanları
ayrılarak atılır. Kalan parçaların tozdan arındırılması için, sert temiz bir kıl fırça ile
fırçalanıp, nemli sünger ile silinmesi gerekmektedir.
Astar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar Ģunlardır:
1) Astarları değirmende hazırlarken malzemenin ve değirmenin temiz olmasına
özen gösterilmelidir.
2) Astar malzemesinde yabancı madde olması, astara zarar verebilir buna özen
gösterilmelidir.
3) Astar sürülürken, astarın ürün üzerine kat kat sürülmemesine dikkat
edilmelidir. Aksi takdirde kalın tabaka (kat kat) oluĢturan astarda pul pul
atmalara ya da kılcal çatlamalara neden olabilir.
4) Astar mümkün olduğunca eĢit kalınlıklarda uygulanmalıdır.
AteĢ Arcasoy, seramik ve çini sanatında uygulanan astarların birçok faydalarının
bulunduğunu belirtirken, bunları Ģöyle sıralamaktadır:86
1) Açık renkli piĢmeyip, kirli bir piĢme rengi gösteren çamurları örtmek.
2) Renkli astar kullanarak ürüne yeni renkler ve dekor olanakları sağlamak. Bu
durumda ürünün üretiminde kullanılan çamurun tümünün renklendirilmesi
yerine, yalnızca astar çamurunun renklendirilmesi yeterli olur.
3) Sinter astar gibi özel astar türleri kullanılarak, alttaki ürüne su geçirmezliği,
direnç gibi bazı fiziksel özellikleri kazandırmak.
Günümüz Kütahya‟sında bazı atölye ve fabrikalar hazırlanan taĢ çini astarını
kaolin kil ağırlıklı bünyelerin üzerine sürerek ürünün taĢ çini gibi görüntüsünü
sağlamaktadırlar.
3.8.2. Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kullanılan Astar Reçeteleri
Astarların uygulanmasındaki özen kadar astarların hazırlanması da çok
önemlidir. Astarların reçeteleri incelendiğinde, geçmiĢte kullanılan reçetelerin günümüz
reçetelerine yakın uygulamalar içinde bugüne kadar geldiği rahatça görülebilir.
Osmanlı klasik astarları en basit Ģekliyle %10-20 kaynamıĢ kil (Mihalıççık) ve
%80-90 beyaz pudra kuvars (toz haldeki kuvarsa verilen ad) ile hazırlanır.
Astarların uygulanması, Osmanlı döneminde 15. yüzyıl sonunda görülmeye
baĢlayan beyaz çamur devrinde, bu yeni çamurun üretimiyle de ilk defa astarlı çiniler
86

Arcasoy, a.g.e., s.145.
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imal edilmiĢtir. Çamurun içerisine özlü kil ilave edilmiĢtir. Osmanlı seramik ve
çinilerinde astarın kalınlığı bir hayli fazladır. Çamura nazaran daha beyaz ve taneleri
daha incedir.
Günümüz

Kütahya

çiniciliğinde

ise

astar

hazırlama

iĢlemi

Ģöyle

gerçekleĢtirilmektedir:
20 kg Mihalıççık kili alınıp su ilave edilerek bir kapta kaynatılır. Kaynatılan kil
süzülür ve 80 kg pudra kuvars, 20 kg kil ile su ilaveli değirmene atılarak 6-8 saat
arasında döndürülerek öğütülür. Öğütme iĢleminden sonra değirmenden boĢaltılan
malzeme çok ince bir elekten geçirilir (60-80 dyn) ve içine %0,5-1 oranında çok ince
öğütülmüĢ sırça katılabilir. Bunun nedeni de astarın ürün üzerine daha iyi tutunmasını
sağlamaktır. Eski dönem Osmanlı astarlarıyla günümüz astarları arasında bazı
farklılıklar vardır. Osmanlılar döneminde daha çok özsüz hammaddeler
(kuvars, dolomit) kullanılırken, günümüzde ise özlü hammaddeler (bentonit, kil, kaolin)
kullanılmaktadır.
Astar reçeteleri ile ilgili farklı reçeteler de mevcuttur. Örneğin:
Kırmızı Astar:
Kırmızı Kil
Beyaz Astar:
Feldspat

%20

Kolay iĢlenen kaolin %25
Beyaz saf kaolin

%35

ÇakmaktaĢı

%20

Siyah Astar:
Kırmızı toprak

%89

Demir oksit

%6

Magnezyum oksit

%3

Kobalt oksit

%2

Kütahya’da Kullanılan Astar:
ÇakmaktaĢı (astarlık)

%80-90

Mihalıççık (kaynatılmıĢ)

%10-20

Astarların üretilmesinde gerekli incelikte hazırlanması koĢulu ile, büyük oranda
alttaki ürün yapısını oluĢturan çamurlardan yararlanılır. Böyle bir astar reçetesi Ģu
Ģekilde hazırlanır:
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Çiğ çamur artığı

%70

PiĢmiĢ çamur artığı

%20

Feldspat

%10

AteĢ Arcasoy “Seramik Teknolojisi” adlı eserinde bir baĢka astar reçetesinde,
hammaddelerin doğrudan doğruya kullanılması ile hazırlanacağını vurgulamıĢ ve bunun
için reçete örneğini de Ģu Ģekilde vermiĢtir:87
Beyaz kil

%75

Kaolin

%10

Feldspat

%10

Kuvars kumu

%5

Astarların renklendirilmesinde de renk veren oksitlerden yararlanılır ki bu
oksitler reçetelere ekstra olarak katılırlar.
Seramik astarlarının renklendirilmesinde, seramik boyaları çamur içinde daha
homojen dağılacağından bu boyaların kullanılması tavsiye edilmektedir.
3.9. KÜTAHYA ÇĠNĠCĠLĠĞĠNDE SIR HAZIRLANMASI, SIRLAMA
YÖNTEMLERĠ VE SIRLI PĠġĠRĠM
Kütahya çiniciliğinde sır hazırlama, teknik olarak diğer seramik sırlarını
hazırlamaktan biraz daha farklıdır. Çini sırı hazırlama iĢleminde önceden öğütülüp toz
hale getirilmiĢ sırça, (400-800 kg frit) değirmenlerde su katkısı ile yaklaĢık 8 saat
öğütüldükten sonra elde edilir. Değirmenlerden havuzlara alınan sır dinlenmeye
bırakılır ve bu esnada sırın içindeki suyun yukarı, sırın kendisinin ise aĢağı çökmesi
sağlanır. Üste çıkan su sırdan uzaklaĢtırılarak sırın kuruma ortamı sağlanır. Kuruyan sır
çiniciler tarafından satın alınarak kullanılmaktadır.
Çiniciler toz halinde almıĢ oldukları sırı, su ve CMC (Sodyum Carboksimetil
Selüloz) denilen bir madde ile karıĢtırarak, homojen bir Ģekilde ürünlerin sırlanmasında
kullanırlar. CMC sırın süspansiyonda kalması ve bisküvi yüzeyine rahatça tutunmasını
sağlamak için kullanılmaktadır.
Ġlk dönem Kütahya çiniciliğinde görülen sır çatlakları (Ģahtar), 1920-1930
döneminde üretilen çinilerde daha iri çatlaklıdır. 1935 yılında Dümbüldek toprağı ile
yapılan çinilerde ise sır çatlağına fazla rastlanmamıĢtır. Günümüz Kütahya‟sında ise
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çamur bünye ile sırın uyuĢmazlığından kaynaklanan sır çatlaklarına zaman zaman
rastlanmaktadır.
3.10. KÜTAHYA ÇĠNĠCĠLĠĞĠNDE GELENEKSEL DEKORLAMA YÖNTEMĠ
3.10.1. Sıraltı Tekniği (Renkli Sır Tekniği)
Geleneksel dekorlama yöntemlerinin en eskilerinden biri olan sıraltı tekniği,
Selçuklulardan Osmanlı sanatına geçmiĢ ve Osmanlılarda tek renk sıraltı dekor
uygulamalarından çok renkli sıraltı tekniğine geçilmiĢtir. Günümüz Kütahya‟sında
kullanılan sıraltı dekorlama yöntemleri, tüm teknik ve teknolojik geliĢmelere rağmen
hala el ile dekorlama biçiminde ( bazı mimari çiniler hariç) devam ettirilmektedir.
Beylikler ve Osmanlı dönemi çini sanatında ortaya çıkan renkli sır tekniği ile
yine Osmanlılar zamanında “mavi-beyaz” olarak adlandırılan sıraltı tekniği, dönemin
Türk çini sanatına kazandırdığı yenilikler olarak dikkat çekmektedir.
Osmanlı sanatında birçok teknik, büyük bir sanat anlayıĢı çerçevesinde sevilerek
kullanılmıĢtır. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise Osmanlı çini sanatında sadece
sıraltı tekniği kullanılmıĢtır. Sıraltı tekniği kullanılarak yapılan eserler, çini sanatını
bugüne taĢımıĢ ve değerinden hiçbir Ģey kaybetmemiĢtir.
Kütahya seramik ve çini sanatında Uzak Doğu etkileri de çok belirgindir.
Kütahya çiniciliği 16. yüzyılda mavi-beyaz porselen kâselerden alıntı yapmakla
kalmadığı gibi kuyruklu çiçek sepetleri de aynı kaynaktan çıkıĢlıdır. YeĢil, sarı noktalı
panolara yer verilmesi ise Japon etkisinin varlığını yansıtır. Sarı, sıraltına mavi
kullanılmasının daha öncesi, Çin porselenlerinin ünlü “aster” desenli tabakları olduğunu
da John Carswell açıklamaktadır.88
Osmanlı döneminin sıraltı çinilerinde mavi-beyaz dekor dikkati çeker. Edirne
Muradiye Camisi‟nde 15. yüzyılın belki de en ilginç mavi-beyaz dekorlu sıraltı duvar
çinilerine rastlanır. 15. yüzyılın ilk yarısından 16. yüzyılın baĢına kadar beyaz sert
çamur, beyaz astar üzerine mavi türkuaz ve lacivert gibi renklerin hâkimiyeti görülür.
R.Özden Süslü ise bazen mavi-beyaz tonları ile beraber eflatun renginin de
kullanıldığını belirtir.89
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R. Özden Süslü, “XVI Yüzyıl Osmanlı Seramiklerinde Sıraltına Uygulanan Kırmızı Rengin Ġlk
Örnekleri”, Prof. Dr. ġerare Yetkin Anısına: Çini Yazıları, Editör. Yıldız Demiriz, (Ġstanbul: Sanat Tarihi
Derneği, No:1, 1956), s.156.
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Kütahya çini tabaklarında sıraltı dekoru uygulandığında baĢarılı sonuçların
alınabilmesi için, ürün henüz deri sertliğindeyken üzerlerine daha beyaz renkte astar
sürülür. Ürün bisküvi olduktan sonra dekorlamaya geçmeden önce ürünün yüzeyi ince
zımpara ile hafifçe zımparalanır. Bunun nedeni ürün üzerindeki pürüzlerin (aĢırı
zımpara, bisküvi bünyedeki gözenekliliği artırır bu da ürün yüzeyinde portakal kabuğu
dokusu gibi görünüm oluĢturur.) giderilmesi ve dekor fırçasının rahatça ürün üzerinde
kayabilmesidir. Temizlenen yüzey üzerine dekor yapılacak ise, önce dekor tasarımı
yapılıp parĢömen kağıdı üzerine kurĢun kalem ile çizilir ve boncuk iğnesiyle birer
milimlik sıklıkta delinir. Daha önceden bir bez torba içine konulan meĢe kömürü tozu
ile desen üzerine dokundurularak dekorun ürün üzerine geçmesi sağlanır. Daha sonra
ürün üzerindeki kömür tozunun fazlalıkları üfürülerek temizlenir. Bu iĢlemden sonra da
siyah tahrir boyası, fırça ile kon türler çizilir. Kon türlerin siyah boya ile çizilmesinin
nedeni; motiflerde kullanılacak olan renklerin sınırlarının belirlenmesi ve boyalarının
birbiri içine akıp karıĢmalarını önlemek ve daha güzel daha güçlü çizgi görünümleri
oluĢturmak içindir.
Kütahya‟da “Yazma” olarak bilinen tahrirleme iĢlemi çini ürün üzerindeki
boyama ve desenlemenin kalitesini büyük ölçüde etkilemektedir. Daha sonra da
yazmayla (tahrir) önceden belirlenen kontur çizgilerinin içleri, dıĢları istenilen renklerde
boyanmaktadır. Dekorlamada genellikle ithal sıraltı boyalar kullanılırken fırçaların eĢek
ve tay yelesi ile keçi kılından yapılmıĢ olması tercih edilse de Günümüz Kütahya‟sında
daha çok fabrikasyon fırçalar kullanılmaktadır.
S. Sibel Sevim ise; “Osmanlıların 14.-15. yüzyılda yaptığı kırmızı çamurlu,
beyaz astar üzerine lacivert ve morun hâkim olduğu, serbest elle yapılmıĢ oldukları
sıraltı dekorlu seramikler, Osmanlıların ilk devir seramikleri olarak adlandırılır. Bu grup
seramikler ilk olarak Milet‟te bulunduğundan, Milet iĢi seramikleri denilmiĢtir.” Diye
vurgulamaktadır.90
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S. Sibel Sevim, Seramik Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, (Ġstanbul: Yorum Sanat, 2007), s.22.
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Resim 97. Desen Hazırlama, Delme ve Yazma (Tahrir) Çizimi ve Dekorlamanın
Uygulanması
Tasarım Uygulama: Sibel YeĢil
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Çinicilikte kullanılan sıraltı tekniğindeki en büyük yeniliğin, Osmanlı çini
sanatında sıraltına uygulanan kabarık domates kırmızısı veya mercan kırmızısı olarak
adlandırılan seramik grubunun 1557 tarihinden itibaren 80 yıl kadar seramik ve
çinilerde kullanılmıĢ olmasıdır. Bu kırmızı renk ustasının yaĢamı süresince formülleri
kimseyle paylaĢılmaması sonucu ölümüyle birlikte yok olmuĢtur91 Bu olay çini
sanatındaki bilgi paylaĢılmasının önemini de vurgulamaktadır.
Kırmızı renk, Anadolu çini sanatında çeĢitli devirlerde, farklı tekniklerde
kullanılmıĢ ve çok az renk farklılıkları elde edilmiĢ olsa da ancak 16. yüzyıldan
günümüze kadar orijinal mercan kırmızısı ya da domates kırmızısı bulunamamıĢtır.
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Günümüz Kütahya‟sında kullanılan kırmızı daha çok bayrak kırmızısı tabir
edilen kırmızı ile koyu kırmızı renklerdir.
3.10.2. Kabartma Dekorları
Kabartma dekorları deri sertliğinde ürün üzerine uygulanabileceği gibi, bisküvisi
yapılmıĢ ürün üzerine de uygulanabilmektedir. Çinicilikte uygulanan kabartma yöntemi
seramikteki kabartma yönteminden farklı olarak sulu astarla uygulanmaktadır.
Kabartma iĢlemlerinin uygulama alanlarını üçe ayırmak mümkündür:
3.10.2.1. Eğitim Amaçlı Okullardaki Uygulamalar
Bu gruba giren kabartma tekniği, eğitim ve öğretime yönelik teknik öğrenme
amacıyla yapılan uygulamalardır. Çamur bünye yaĢ haldeyken üzerine istenilen desen
çizilir. Desene göre sucuk yöntemi veya plaka yöntemi ile kabartmalar aynı çamurdan
yapılmıĢ balçıkla ürün yüzeyine uygulanır. Bisküviden sonra yüzeye derinlik katmak
amacıyla oksit ile sür-sil iĢlemi yapılabileceği gibi fazla örtücü olup da rölyeflerin
değerlerini kapatmayan artistik veya Ģeffaf sırlamalar da yapılabilir.
3.10.2.2. Zanaat Olarak Uygulamalar
Kütahyalı çinicilerin uygulamaları bu kategori içinde yer alır. Osmanlılar
döneminde (1557) sıraltına uyguladıkları kabartma mercan kırmızı kabartma dekorları
günümüze kadar gelen bir teknik olarak kullanıldığı söylenebilir.
Kütahyalı çiniciler maya adı verilen plastik kilden yaptıkları sulu çamuru daha
önceden ürün üzerine çizdikleri desene göre çeĢitli Ģekilde sürerek kabartma dekorunu
uygulamaktadırlar. Kabartma dekorlar daha çok bisküvi ürün üzerine uygulanmaktadır.
3.10.3. Günümüz Kütahya’sında Uygulanan Dekor ÇeĢitleri
3.10.3.1. Ebru ve Mermer Görünümlü Dekorlar
Cumhuriyet dönemi yeni dekorları arasında uygulanan bir tekniktir. Kütahyalı
çinicilerin alternatif dekorları arasında geliĢtirdikleri bu teknik, geleneksel ebru
sanatından esinlenilerek bisküvi seramik ve çini bünyeye uygulanmaktadır. Bu dekorlar
18.-19. yüzyıllarda Ġngiltere ve Amerika‟da çok popüler olmuĢtur. Deri sertliğindeki
ürün üzerine, farklı renklerde astarlar kullanılarak uygulamalar yapılmıĢtır.
Ebru tekniği Ģu Ģekilde yapılmaktadır:
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Sıraltı boyaları sığır ödü ile ezilerek karıĢtırılır ve hamur haline getirilen boyaya
belirli miktarlarda su ilavesi yapılır. Kağıt üzerine hazırlanan boya kıvamından daha
koyu kıvamda olması için kitre yoğunluğu arttırılır. Çini boyaları ağır olduğu için
kıvamının da koyu ve yoğun olması gerekir. Tekne üzerinde istenilen dekor
hazırlandıktan sonra karolar hazırlanmıĢ solüsyona batırılarak dekorun karo üzerine
transferi sağlanır. Daha sonra doğal kurutma iĢlemi yapılır. Kurutmadan sonra tercihe
göre ebru dekorunun üzerine çini desenleri de çizilebilir.

Resim 98. Ebru Tekniği Uygulama Aşaması
Ebru Ustası: Ġsa Han
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Ebru tekniğinde kullanılan fırçaların kılları eĢek yelesinden, sapının da gül ağacı
dalından olmasına dikkat edilir. Gül ağacının dalları esnek ve titreĢimi sağladığı için
tercih edilir.
Ebru tekniğinde uygulanan desen ve tekniklerin bazı adları Ģunlardır; Gel-git
ebru, Katip ebrusu, Barut ebrusu (bu teknik Hikmet Barutçugil tarafından
bulunduğundan bu isim ile adlandırılır), Kumlu ebru, Dalgalı ebru, Çal ebru… Bunların
dıĢında sanatçı, kendine özgü desen ve tekniklerde geliĢtirerek kullanabilmektedir.
Mermer desenli seramik dekorları oluĢturmak için ise; seramik yüzeyine tek
veya rengin iki farklı tonlarındaki astarlar akıtılarak iyice yayılır. Seramik yüzey ileri
geri hareket ettirilerek astar boyalarının iyice birbirine geçmesi sağlanır.
Ebru ve mermer görünümlü dekorların hassas ve kontrollü yapılabilmesi için,
genellikle düz veya hafif çukur yüzeyler üzerine uygulanmalıdır.
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Resim 99. Ebru Tekniğinde Yapılmış Çini Örnekleri
Tasarım ve Uygulama: Ġsa Han
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.10.3.2. Serigrafi Dekorları (Teknik Dekorlar)
Kesin olarak ne zaman ve kimler tarafından uygulanılmaya baĢlandığı
bilinmemekle beraber çeĢitli uygulamalardan geçerek günümüze kadar gelmiĢtir.
“Ġlk örneği olan Ģablon baskılar; kâğıt, plastik, deri ve metal gibi malzemelerden
hazırlanan Ģablonların elek niteliğindeki bir yüzeye yapıĢtırılarak istenilen bölgelere
boya geçirilip desenlerin oluĢturulması suretiyle yapılmaktaydı.”92
Takriben bin yıl kadar önce Japon, Çin, Roma ve Eski Mısır uygarlıklarında
duvar, tavan ve çömlek yüzeylerinin süslenmesinde uygulandıkları da bilinmektedir.
Serigrafi yöntemi Ģu Ģekilde yapılmaktadır:
Serigrafi iĢleminden önce uygulama yapılacak form tercihi yapılır ve bu form
üzerine uygun desen tasarımının yapımına baĢlanır. Çizimi tamamlanan tasarımın film
(pozlandırma) hazırlanmasına geçilir. Film hazırlama el ile yapılabileceği gibi, repro
kameralar aracılığı ile ve bilgisayarlarla da gerçekleĢtirilebilir. Desenler, ıĢık
geçirgenliği olan aydınger ve asetat gibi malzemeler olmalıdır. IĢık alan yerler pozlama
aĢamasında sabitlenmiĢ olur. IĢık almayan yerler ise tazyikli su ile yıkama esnasında

92

Sevim, a.g.e., s.116.

109

çözülerek açılır. Bu açılan yerlerden baskı yapılırken dekor yapılacak yüzeye boyanın
geçmesi ve desenlerin çıkması sağlanmıĢ olur.
Uygulamalar fabrikasyon ve atölye uygulamaları olarak iki kısma ayrılır. El ile
film hazırlama ve uygulama aĢamasında kaç renk kullanılacak ise bu renklerin ayrımı
için tek tek pozlama yapılır. Renk ayrımı yapılan her çizimde ok iĢareti ile baskı
yönteminin belirtilmesi de gereklidir. Baskıya geçilmeden önce tüm iĢlemler bitirilir ve
her bir renk için hazırlanan filmler elekler üzerine sırayla ayrı ayrı yerleĢtirilerek
uygulanılacak yüzeylere pozlandırma iĢlemi gerçekleĢtirilir.

Resim 100. Elle Yapılan (Manuel) Elek Baskı Uygulamalarından Görünümler
Serigrafi Ustası: Mehmet Yörür
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Repro kameralar ile film hazırlamada desen, orijinal olarak hazırlandıktan sonra
bu kameralar aracılığı ile filme alınır. Daha sonra bu filmler istenilen ölçülere göre
büyültülüp küçültülerek ve negatif-pozitif iliĢkileri de göz önünde bulundurularak
pozlandırılacak film haline getirilir.
Bilgisayar ile yapılan pozlandırmalar ise diğer iki yöntemden daha kolaydır.
Ġstenilen desenler tarayıcı ile bilgisayar ortamına aktarılır. Bilgisayar ekranına yansıyan
desenler üzerinde renk ve çizgi değiĢiklikleri de olmak üzere istenilen değiĢiklikler
rahatlıkla yapılabilir ve çıktıları da kolaylıkla alınabilir. Tüm bu iĢlemler için genellikle
photoshop olarak bilinen programlardan yararlanılır.
Baskı yöntemlerindeki teknik ve teknolojik geliĢmeler sonucu önceleri düz
yüzeylere uygulanabilen baskılar artık üç boyutlu formlara da uygulanabilmektedir.
Günümüz Kütahya‟sında fabrikasyon desen baskılar, çini üretimlerinde otomatik
bant yöntemiyle yapılmaktadır. Ayrıca Kütahya çini ve seramiklerinde küçük ölçekli
atölyeler, promosyon amaçlı ürünlerde çıkartma (transfer) yöntemiyle dekorlama
yapmaktadırlar. Bu tür dekorlara endirekt baskı yöntemi de denilebilir. Düz yüzeylere
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sahip olmayan formlarda da kullanılır. Çıkarma dekorlarında tiner bazlı medyumlar
kullanılmaktadır. Bunun nedeni, çıkartma kâğıtlarının su dolu kapların içine
konulmasındandır. Tiner bazlı (medyum) boyalar kullanılmazsa, kullanılan boyalar suda
çözünürler.

Resim 101. Günümüzde Otomatik Olarak Uygulanan Elek Germe ve Pozlandırma
Makineleri ile Çıkartma Dekoru Aşamalarından Bazı Görüntüler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 102. Günümüzde Fabrikasyon Olarak Kullanılan Otomatik Sistem Elek Baskı
Yönteminden Görünümler (Altın Çini Fabrikası)
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.10.3.3. Sgrafitto Dekorları
Sgrafitto dekorları, kelime açılımı olarak Ġtalyanca da “kazınmıĢ” anlamına
gelmekte ve uygulama alanı olarak da kazıma dekorlarını anlatmaktadır. Bu teknik ürün
üzerine deri sertliğindeyken çekilen astarların ya da bisküvi ürün üzerine atılmıĢ sıraltı
boya veya sırın çeĢitli aletlerle genellikle de “sivri uçlu” aletlerle kazınması yöntemiyle
uygulanan bir tekniktir.
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Sgrafitto tekniği tarihsel süreç içerisinde irdelendiğinde, ilk olarak 8-9. yüzyılda
Ġran‟ın Gabri Ģehrinde geliĢmeye baĢlamıĢ olduğu elde edilen örneklerden tespit
edilmiĢtir. Daha sonra 9.-13. yüzyılda Bizans‟tan Suriye‟ye, Anadolu‟da Karluklar,
Karahanlılar ve Selçuklular, Sgrafitto tekniği ile uğraĢmıĢlardır. Selçuklular devrinde de
Sgrafitto tekniği genel olarak devam etmiĢ gibi görünmektedir.93
Sgrafitto tekniğinin uygulanması, 14. yüzyılda Osmanlılar döneminde ilk olarak
Milet‟teki buluntulardan anlaĢılmaktadır. “Milet iĢi” diye adlandırılan bu çiniler Oktay
Aslanapa‟nın Ġznik‟te, Faruk ġahin‟in Kütahya‟da yaptığı kazılar sonucunda Ġznik‟te de
Kütahya‟da da bu türde üretimlerin yapıldığı kesinleĢmiĢtir.94
Sgrafitto tekniğindeki bir baĢka uygulama örnekleri ise 15.-16. yüzyılda
Mayolika (ham sır içine yapılan dekorlama) dekorlarında sgrafitto tekniğinin
kullanılmasıyla oluĢturulan örneklerdir. Sgrafitto tekniğinin en baĢarılı örneklerinden
bazıları Çin‟de Sung hanedanlığında Tz‟u Chou örneklerinde görülmektedir.
15-16. yüzyılda kırmızı renkli çamur ile ĢekillendirilmiĢ beyaz astar ile
astarlanmıĢ ürünlerin üzerine fildiĢi renkli, kurĢunlu bir sır kaplanarak güzel ve kontrast
etki oluĢturulmuĢtur.
Sgrafitto tekniği günümüz Kütahya çiniciliğinde fazla uygulanmamakla beraber
teknik olarak mesleki okullarda eğitim amaçlı gösterilmektedir.

Resim 103. Günümüzde Sgrafitto Tekniğiyle Yapılmış Örnekler
Tasarım ve Uygulama: Ġlay Tunca
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

93
94

Aslanapa, (1965), s.15.
Atay Yolal, a.g.t., s.55.
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3.11. GÜNÜMÜZ KÜTAHYA ÇĠNĠCĠLĠĞĠNDE KULLANILAN DEKORATĠF
SÜSLEME VE FORM (BĠÇĠM) ÇEġĠTLERĠ
Çini ve seramik sanatları, güzel sanatlar dalında göze hitap eden ve meslek
dalları arasında önemli yeri olan köklü birer sanat dalıdırlar. Çini ve seramik
ürünlerindeki desen, motif ve formlar, insanın kendisine ayrı bir göz zevki vermesi ve
haz almasında rolü olan önemli etkenler arasında gösterilmektedir. Bundan dolayı, çini
ürünlerinin tamamı görsel sanat uygulamaları içinde yer alırlar. Motif ve form
uygulaması olan çini ürünlerin her birinin görünümü ve kompozisyonu da ayrı bir
güzellik ve doyumluluk vermektedir.
Günümüz Kütahya çini sanatında dekoratif olarak görülen süslemeler, genellikle
bitkisel dekorlu olmakla beraber, form alanında da yeni ve farklı arayıĢlar içinde olduğu
dikkatlerden kaçmamaktadır.
3.11.1. Hayvan Figürlü Dekoratif Süsleme Unsurları
3.11.1.1. Balık Formlu Çini Biblolar
Kütahya çinilerindeki hayvan figürlerine bakıldığında, 18. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren uygulamalarda yer almaya baĢladığı görülür.
Bu figürlerden oluĢan desenlerden ve üçboyutlu formlardan biri de balıktır.
Balık biçimi Kütahya çiniciliğinde sıklıkla kullanılan desenlerden biri olup, duvar
tabakları ve düz çini (karo-fayans) yüzeylerinde bitkisel motiflerin yanı sıra deniz ve
kalyon desenli süslemelerle birlikte de kullanılmaktadır.

Resim 104. Ceramic Art Line Atölyesinde Üretilmiş Balık Formlu Çini Biblo
Tasarım ve Uygulama: Ceramic Art Line Atölyesi
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 105. Müze Çini Atölyesinde Üretilmiş Balık Formlu Çini Biblo
Tasarım ve Uygulama: Ġsa Han
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 106. Osmanlı Çini Atölyesinde Üretilmiş Balık Formlu Çini Biblo
Tasarım ve Uygulama: Sıtkı Olçar
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 107. Marmara Çini Atölyesinde Yapılmış Balık Formlu Çini Biblo
Tasarım ve Uygulama: Ġsmail Yiğit
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 108. Serbest Balık Formlu Çini Biblo Örneği
Tasarım Uygulama: Sibel YeĢil
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Kütahya çiniciliğinde kullanılan balık ve balık pulları, bitki motifleriyle birlikte,
form süslemelerinde kompozisyonu tamamlayıcı unsur olarak da kullanılmaktadır.
3.11.1.2. Kedi ve Köpek Formlu Çini Biblolar
Kütahya çini ve seramiklerinde 20. yüzyılın baĢından itibaren kedi ve köpek
formlu biblolar görülmeye baĢlamıĢtır. Bu formlar da düz ve tek renkli sırlı ürünler
bulunmaktadır.
Çinicilik sanatında tabak ya da fayans üzerinde, kedi ve köpek resimlerinin yer
aldığı uygulamalar pek yapılmamaktadır.
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Resim 109. Osmanlı Çini Atölyesinde Yapılmış Kedi Formlu Çini Biblo
Tasarım ve Uygulama: Sıtkı Olçar
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 110. Müze Çini Tarafından Yapılmış Kedi ve Köpek Formlu Çini Biblo Örnekleri
Tasarım ve Uygulama: Ġsa Han
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.11.1.3. KuĢ Formlu Çini Biblolar
KuĢ figürlü desenler ile üçboyutlu formları, Kütahya çiniciliğinden önce, geçmiĢ
birçok medeniyetin sanat uygulamalarında görülmektedir. Örneğin; Frig seramiklerinde
stilize edilmiĢ su kuĢları desenleri yanında, üçboyutlu, tekerlekli kuĢ formlu çocuk
oyuncaklarının, günümüze kadar gelen örnekler arasında gösterilebilir.
KuĢ desenli çinilere, Selçuklu ve Osmanlı çinilerinde sıklıkla rastlanmaktadır.
Anadolu Selçuklu dönemine ait en zengin veriler Kubad-abad Sarayı‟nda
karĢımıza çıkmaktadır. Buradaki çinilerde dikkati çeken en önemli özellik, çinilerin
üzerindeki figür zenginliğidir. Bu figürler içerisinde baĢı insan, gövdesi kuĢ Ģeklinde
Simurglar (Harpi), tek-çift baĢlı kartallar ve su kuĢları ağırlıklı olarak kullanılmıĢtır.
Ayrıca Selçuklular dönemine ait çinili eserler arasında tavus kuĢu figürleri de
mevcuttur.
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Resim 111. Kütahya Çini Müzesi’nde Sergilenmekte Olan Çini Desenli Kuş Formları
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 112. Ceramik Art Line Atölyesinde Üretilmiş Çini Desenli Kuş Form
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 113. Baykuş ve Leylek Biblosu
BaykuĢ Figürlü Çini Biblolar Ömer Cesur tarafından, Seramik Leylek Biblosu ise Kütahya
Endüstri Meslek Lisesi Seramik ve Çini Bölümünde ÜretilmiĢtir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Osmanlı dönemi çini sanatında kuĢ figürlü çiniler 16. ve 17. yüzyılda sivil
mimaride de kullanılmıĢtır. Bazı köĢklere ait olduğu sanılan, çeĢitli müze ve
koleksiyonlarda bulunan çinilerde, çiçekler arasında yer almıĢ kuĢ figürleri
görülmektedir.
3.11.1.4. At ve EĢek Formlu Çini Biblolar
At ve eĢek figürlerinden oluĢan desenler, genellikle duvar tabağı süslemelerinde
uygulanmıĢtır. Bu süslemelerde at ve eĢek figürlerinin erkek figürleriyle birlikte
desenlendiği görülmektedir.
Günümüz Kütahya çiniciliğinde at ve eĢek biblolarına nadiren rastlanmaktadır.

Resim 114. Günümüzde Kütahya’sında Üretilmiş Atlı Asker Biblosu Örneği
Çanakkale seramiklerinden esinlenerek yapılmıĢtır.
Tasarım ve Uygulama: Ömer Cesur
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 115. Nureddin Gülaçtı’ya Ait At Formlu Çini Çalışmaları
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.11.1.5. Ördek Formlu Çini Biblolar
Kütahya çiniciliği içinde yer alan dekoratif süsleme unsurları içende ördek
formlu biblolar da yer almaktadır. Ördek formlu biblolar Kütahya Porselen tarafından
da üretilmiĢtir.

Resim 116. Günümüz Kütahya’sında Üretilmiş Ördek Formlu Çini ve Porselen Biblo
Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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3.11.2. Ġnsan Formlu Yöresel Giysili Çini Biblolar
Ġnsan figürü bazı mağaralarda duvar resmi olarak görülmektedir. Daha sonraları
ise küçükte olsa üç boyuta dönüĢerek bazen idol, bazen amulet ve bazen de Mısır
piramitlerinde olduğu gibi devasa boyutta Tanrı ve Tanrıça heykelleri olarak karĢımıza
çıkmaktadır.
Selçuklu ve Osmanlı Seramik-Çinilerinde de insan figürlü resimsel çinilere yer
verilmiĢtir. Günümüz Kütahya‟sında ise insan figürlü minyatür dekorlu çini tabaklar ve
resimsel insan figürlü çini panolarda yapılmaktadır. Tüm bunların yanında Osmanlının
son dönemlerinde kadın ve erkek figürlü çini bibloların üretimi de yapılmıĢtır. Bu
biblolar içinde gelin-kaynana tasvirleri dilenci, efe figürü, cephane taĢıyan insan figürü,
postacı ve hamur açan kadın figürleri gibi ilginç biblolar bulunmaktadır.

(a)

(b)

(c )

(d)

Resim 117. Kütahya Çini Müzesinde Sergilenen Yöresel Giysili Çini Biblo Örnekleri
a) Kayınvalide Biblosu, b) Gelin Biblosu c) Yenge Biblosu d) Genç Kız Biblosu
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 118. Dilenci ve Efe Figürlü Çini Biblolar
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 119. Günümüzde Yapılmış Postacı ve Oynayan Efeler Çini Bibloları
Tasarım ve Uygulama: Ömer Cesur
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 120. Günümüzde Yapılmış Kadın Figürlü Çini Biblolar
Kütahya Çini Müzesinde Sergilenmektedir
Tasarım ve Uygulama: Ömer Cesur
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.11.3. Bitkisel Dekorlu Kullanım Kapları
Kütahya çiniciliğinde, 14.-15. yüzyıl baĢlarındaki çini süslemelerinde patlıcan
moru, uçuk mavi, siyah ve lacivert gibi renkler kullanılmıĢtır. 15. yüzyıl sonu ile 16.
yüzyıl baĢlarında kırmızı renk egemenliği yüzyıla damgasını vurur. Motifler cılız,
desenler zayıftır. Kırmızı çamur üzerine beyaz astar sürülerek bünye oluĢturulmuĢtur.
16.yüzyılda yapılan çanak ve çömleklerde renk olarak kobalt mavisi yerine koyu
laciverdin egemen olduğu görülmüĢtür. Desenlerde kıvrık dallar, spiraller, balıksırtı ve
çeĢitli süslemeler (karanfil, gül vs.) kullanılmıĢtır.
Kütahya çanak-çömleklerindeki çiçekli madalyonlar, 16. yüzyıl mavi-beyaz Çin
kaselerinden alınmıĢ olmakla kalmaz, kuyruklu çiçek serpintileri ve ejder desenleri de
aynı kaynak çıkıĢlıdır. Çok yüzlü formlara (üç boyutlu) ve kokeiman iĢlerinden
esinlenildiği anlaĢılan yeĢil sarı noktalı panolara yer verilmesi de Japon etkisi altında
kalındığını gösterir.
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Resim 121. 14.-15. yy. Kütahya Mavi-Beyaz Tabak
Kürkman, 2005, s.47.

3.11.3.1. Tabaklar
1990 yılında Kütahya‟da yapılan bir araĢtırmada on iĢletmeden dokuzunda, çini
duvar tabağı üretiminin yapıldığı tespit edilmiĢ ve bu araĢtırma kapsamında ĠĢletme
sahipleri; “duvar tabağı ve vazoların müşteriler tarafından aranan ve en çok satın
alınan çiniler” olduğunu belirtmiĢlerdir. Bunun nedeni, duvar tabaklarının bulundukları
mekânlara estetik açıdan değer katmaları ve insanlara psikolojik doyum sağlamalarıdır.
Bugünde bu durum hemen hemen aynı oranı korumaktadır ve altyapı imalatçıları
dıĢında tüm çinicilerin de genellikle tabak ürettikleri görülmektedir.
Mehmet Aksungur tabaklar için; çeĢitli ebatlarda, desenli, kazıma, kabartma
tarzı olarak bilinen farklı tekniklerde üretilmekte olan, piyasa standartlarına göre üretimi
yapılan tabak çeĢitlerinin; 5, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 33, 35, 38, 40, 43 45, 50
cm ölçülerinde olduğunu ayrıca sipariĢe göre daha değiĢik ebatlarda üretimi yapılmakta
olduğunu da yazmaktadır.95 Günümüzde ise 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100 ve 120 cm
ölçülerinde duvar tabakları da üretilmektedir.
95

Mehmet Aksungur, Kütahya Çini Mamullerinin Pazarlanması”, Anadolu Ün. Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, (C.IV,
S.1, Haziran 1986), s.65-66.
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Kütahya Çiniciliğinde uygulanan dekoratif duvar tabakları iki ana grupta
incelenmektedir;
a) Bitkisel Dekorlu Duvar Tabakları
b) Figüratif Dekorlu Duvar Tabakları
3.11.3.1.1. Bitkisel Dekorlu Duvar Tabakları
Kütahya çiniciliğinin 19. yüzyılın son çeyreğinde üretim bakımından yeniden
canlandığı bilinmektedir. Bu dönem dekorlarında serbest bir Ģekilde süslemeye devam
edilirken, diğer yandan Ġznik ürünlerinden esinlenilerek rumi, palmet, hatayi veya
kökten çıkan karanfil, lale, gül, bahar dalları ve yapraklarından oluĢan, tüm yüzeyi
kaplayan süslemeler de görülmektedir.
Milet grubu diye adlandırılan seramiklerle baĢlayan Kütahya seramik ve çini
sanatında kullanılan bitkisel desenler; stilize yapraklar, yaprak ve çiçeklerin birlikte
oluĢturdukları serbest kompozisyonlar, radyal hat dekorları arasında yerleĢtirilen yarım
ve tam palmetler, kâselerin merkezinde kullanılan iri bir çiçek ve yaprak rozet olarak
dikkat çekmektedir.
Kütahya çini tabaklarında yukarıda belirtilen desenler dıĢında Natüralist gonca,
sümbül, menekĢe, bahar dalı, narçiçeği, kıvrık iri ve diĢli yapraklar, serviler, Ģakayıklar
ve üzüm salkımları da yoğun olarak kullanılmıĢtır.
17. ve 18. yüzyıllarda, Türk çini ve seramik faaliyetlerindeki çaba, Kütahyalı
çiniciler arasında da kendilerine ait dekor ve form anlayıĢını göstermeye baĢlamıĢtır. 18.
yüzyıl da Kütahyalı çini ve seramikçiler halkın ihtiyaçları doğrultusunda üretime devam
etmiĢtir. Üretilen bu ürünlerin çoğunluğu Uzakdoğu ve Avrupa porselenlerinden
esinlenilerek yöresel üslupla oluĢturulmuĢtur. Tamamen serbest tarzda çizilmiĢ küçük
çiçek demetleri, yaprak biçiminde madalyonlar, stilize yapraklar ve sarmaĢıklar çoğu
zaman seramik ve çinilerin tüm zeminini kaplamıĢtır.
19. ve 20. yüzyılda Türk çini sanatının tek merkezi olarak Kütahya kalmıĢtır.
Günümüz Kütahya‟sında Ġznik desenleri örnek alınarak seramik üretimine
devam edilmiĢ olsa da Kütahya çiniciliği asrın yarısına (21.yy.a) doğru modern anlayıĢlı
bir döneme girmiĢ, klasik Türk seramikçiliğinden uzaklaĢılmıĢtır.96 Günümüz
Kütahya‟sında üretilmekte olan çinilerin motifleri çoğunlukla Ġznik desenleri ile
dekorlanarak Kütahya‟ya özgü desen anlayıĢından uzaklaĢılmıĢtır.
96

K. Zeynep Güney ve A. Nihan Güney, Osmanlı Süsleme Sanatı, (Ankara: SFN Ltd. ġti., [t.y.]), s.142.
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Resim 122. 19. yy. Sonu-20. yy. Başı Bitkisel Motifli Tabak Örnekleri
Kütahya Çini Müzesi‟nde Sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 123. Günümüz Kütahya’sında Yapılan Tabak Örneklerinden Görünüm
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 124. Günümüzde Modern Anlayışla Yapılmış Bitkisel Motifli Çini Örnekleri
Kütahya Çini Müzesi‟nde Sergilenmektedir.
Tasarım ve Uygulama: Muammer Çakı
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.11.3.1.2. Figüratif Dekorlu Duvar Tabakları
a) Ġnsan Figürlü Duvar Tabakları
Çok eski dönemlerden beri dünyanın en zengin kültür alanlarından biri olan
Anadolu‟nun 1071‟den sonra bu zengin kültür birikimine Türklerin beraberlerinde
getirdikleri öz kültürleri de katılmıĢtır. Daha sonra Arap-Ġslam, Ġran, Suriye, Mısır ve
Irak etkisinde bütün bu kültürler coğrafyasının üstünde Anadolu Selçuklu Devleti‟nin
kurulması, özgün ve ihtiĢamlı Türk Süsleme Sanatı‟nın doğmasını sağlamıĢtır.
Seramik açısından Kütahya‟nın en baĢarılı dönemi olarak kabul edilen 18.
yüzyılda çok zarif ve kaliteli çiniler üretilmiĢtir. Bu seramiklerin, stilize edilmiĢ bitkisel
motifler yanında, insan ve hayvan figürleri ile dini konulu motiflerle süslendiği
görülmektedir. Form açısından bu yüzyılda çeĢitlilik dikkat çekicidir. Yaygın olarak 15
cm çapında küçük boyutlu tabaklar yer almıĢtır.
Kütahya iĢi figüratif yöresel giysili kadın süslemeli duvar tabaklarında; iki
kenardan bazen birbirinin aynı, bazen de farklı çiçek dallarıyla kuĢatılmıĢ olan kadınlar;
kaftanlı, entarili, yollu Ģalvarlı, gevĢek bağlanmıĢ kuĢaklı veya kemerli ve yüksek
baĢlıklı olarak gösterilmiĢtir. Kadınların kıyafetleri dönemin geleneksel giyimi hakkında
bilgi vermektedir. Bu tabaklarda görülen kadınların Ģalvar-cepken giyimi, Kütahya‟daki
o dönem kıyafetlerini göstermesi açısından ilgi çekici ve belgesel nitelik taĢımaktadır.
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Bu giysiler, iĢleme özelliğinden dolayı da “aynalı pullu” ve “eğrimli” olarak tabir edilen
Kütahya yerel kıyafetleridir. Yüksek baĢlıklı (tepelik) olarak gösterilmiĢ bu kadınların
bazen toplanmıĢ, bazen açık olarak bırakılmıĢ saçlarında bir çiçek ve genellikle
ellerinde baĢka bir çiçekle desenlendiği görülmektedir.

Resim 125. Kütahya Yöresel Giysili Kadın Figürlü Duvar Tabağı97

Resim 126. 18. yy. İkinci Yarısı Kaftan Giymiş Kadın Figürlü Tabak
Bilgi, 2005, s.92.
97

“Suna ve Ġnan Kıraç Vakfı‟ndan Bir Kültür GiriĢimi: PERA MÜZESĠ”, Seramik Türkiye, Seramik
Federasyonu Dergisi, S.11, (Eylül 2005), s.69.

127

Resim 127. 18. yy. Ortası Şalvar ve Cepken Giymiş Kadın Figürlü Tabak
Bilgi, 2005, s.93.

Resim 128. 18. yy. İkinci Yarısı Şalvar ve Cepken Giymiş Kadın Figürlü Tabak
Bilgi, 2005, s.93.

Kütahya çiniciliğinde yer alan tabakların üzerinde renk olarak patlıcan moru,
kırmızı, sarı, mavi, kobalt ve yeĢillerin kullanımları dikkat çekicidir. Ġnsanların yüzleri
siyah konturla belirtilmiĢtir.
Sarıklı, bıyıklı, erkek tasvirlerinde, Ģalvarı, kuĢağı, çarığı ve elinde lüle taĢı
piposu ile yürüyen ilginç insan figürleri görülmektedir.
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Resim 129. Günümüz Kütahya’sında Yapılmış İnsan Figürlü Duvar Tabağı Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

b) Hayvan Figürlü Duvar Tabakları
Hayvan üslubu, çeĢitli dini inançlar ve coğrafi Ģartlara uygun olarak geliĢen
hayat tarzının bir gereği olarak doğmuĢtur. Hayvan üslubunun doğuĢu özellikle MÖ 3.
binden itibaren bozkır kültürünü meydana getirecek kabilelerin ortaya çıktığı zamana
rastlar. Bu üslubun ortaya çıkıĢ yeri ise henüz kesinleĢmemiĢtir.
Eski çağlara (mağara resimlerine) bakıldığında insanların güçlerinden dolayı
hayvanlara saygı duydukları, onlardan korktukları ve onlara karĢı galip gelebilmek için
hayvanları nasıl öldürdüklerinin temsili resimlerinin yapıldığı görülecektir. Hayvan
kalıntılarının kötü ruhlara karĢı kullanılması da sanatta hayvan üslubunun doğuĢunu
etkileyen en önemli unsurlardan biri olarak karĢımıza çıkmaktadır.
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Kütahya çini ve seramiklerinde insanlar ile çevrelerinde bulunan at, eĢek, balık
ve kuĢ gibi hayvanlardan esinlenilerek onları duvar tabaklarında dekoratif unsur olarak
kullanıldıkları görünmektedir.
Kütahya çiniciliğindeki dekoratif unsurların bazıları incelendiğinde çanak ve
çömleklerin üzerindeki dekorlardır. Kütahya iĢlerinde çok sık rastlanan kuĢlar, Çin‟in
Kangxi porselenlerinde de görülmektedir. Bunların dıĢında hayvan figürleri tek veya
grup olarak, insanlarla, diğer hayvanlarla, bitkilerle, mimariyle birlikte duvar tabaklarını
süslemiĢtir.

Resim 130. 18. yy. İkinci Yarısı Gagasında Avı ile Leylek Figürlü Tabak
Bilgi, 2005, s.116.
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Resim 131. 18. yy. İkinci Yarısı Stilize Ağacın İki Yanında Horoz Figürlü Tabak
Bilgi, 2005, s.121.

Resim 132. 18. yy. İkinci Yarısı Stilize Servi Ağacının İki Yanında Kuş Figürlü Tabak
Bilgi, 2005, s.120.
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Resim 133. 18. yy. İkinci Yarısı Stilize Meyveli, Ağaç Dekorlu, Kuş Figürlü Tabak
Bilgi, 2005, s.118.

Resim 134. 20. yy. Başı Balık Motifleri ile Dekorlanmış Tabak
Bilgi, 2005, s.172.

Resim 135. Günümüzde Yapılmış Hayvan Figürlü Duvar Tabağı Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 136. Günümüz Kütahya’sında Son Yıllarda Sıklıkla Görülen Kabartma
Tekniğinde Yapılmış Balık Desenli Çini Tabak
Tasarım ve Uygulama: Mustafa Kızıl
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Kütahya çiniciliğinde kullanılan kuĢ figürlerinin kompozisyon biçimlerine
bakıldığında özellikle; Leylek figürlerinin gagalarında avlarıyla (solucan) tasvir
ediliĢlerinin sıklıkla betimlendiği görülecektir. Tavus kuĢları ve diğer kuĢ figürlerindeki
betimlemede ise çoğunlukla çevresinde serbest çiçek demetleri ile birlikte ya da stilize
edilmiĢ servi ağacının iki yanında görülmektedir. KuĢ figürlerinin stilize edilmiĢ
meyveli dallara konmuĢ kompozisyonları da bulunmaktadır.
c) Ġnsan ve Hayvan Figürlü Duvar Tabakları
18. yüzyılın ikinci yarısı Kütahya çinilerinde bulunan, insan ve hayvan figürlü
kompozisyonlar incelendiğinde genel olarak tabaklarda kontur çizgilerinin bozukluğu
ile desenlerdeki boyamaların, kontur çizgilerinin dıĢına kadar taĢtığı ve motiflerin
ayrıntısız iĢlendiği görülecektir.
Kütahya çiniciliğinde günlük yaĢamın bir parçası olarak görülen atın, insan ile
birlikte süsleme unsuru olarak kullanılması fikrinin esas temelinde atın veya eĢeğin
insan yaĢamındaki öneminin vurgulanmak istenmesi olarak yorumlanabilir.

133

Resim 137. 18. yy. İkinci Yarısı Eşek Üzerinde Erkek Figürlü Tabak
Bilgi, 2005, s.109.

Resim 138. Günümüzde Yapılmış İnsan ve Hayvan Figürlü Çini Tabak Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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3.11.3.2. Vazolar
16. ve 17. yüzyıl çinilerinde form bakımından en bol çeĢit bu dönemlerde
görülür. Bunlar arasında vazolar da vardır.
Ġlk Kütahya seramikleri içerisinde bulunan formlar arasında vazolar yapılmıĢ
olsa da günümüze ulaĢan örneklerine az rastlanmaktadır. Kütahya‟da yapılan bazı
çinilerin üzerinde Ermenice yazılar bulunduğu tespit edilmiĢtir. Ele geçen çini
kitabelere göre bu formların çoğunlukla 18. yüzyıl ilk yarısına ait oldukları da
anlaĢılmıĢtır.

Resim 139. 18. yy. Kütahya Vazo Örneği
Kürkman, 2005, s.150.
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Resim 140. 20. yy. İlk Yarısı Vazo
Bilgi, 2005, s.186.
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Resim 141. 19. yy. Sonu 20. yy. Başı Vazo Örnekleri
Kütahya Çini Müzesi‟nde sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

18. yüzyıl ikinci yarısında kalitenin düĢmesi nedeniyle çinilerdeki süslemelerde
daha kaba iĢçilikle beraber, formlarda daha basık gövdeli biçimler oluĢmuĢtur. Bu tip
seramiklerin 19. yüzyıl baĢına kadar devam ettiği kabul edilmektedir. Bu yüzyılda derin
veya derin olmayan, ayaklı-ayaksız farklı boyutlardaki formlar arasında vazolar da
bulunmaktadır.
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Resim 142. Günümüzden Vazo Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Günümüz Kütahya çiniciliğinde yapılmakta olan vazolar arasında klasik ve daha
modern formlar üretilmektedir. Üretimi yapılan baĢlıca vazo boyutları 5, 10, 15, 25, 30,
35, 40, 50, 60 ve 75 cm yüksekliğinde olmaktadır. Bunun yanında, sipariĢe göre daha
değiĢik büyüklük ve biçimde vazo üretimi de yapılmaktadır.
Kütahya çiniciliğinde vazolar, dik mamul olarak adlandırılmakta ve genel olarak
çömlekçi tornasında Ģekillendirme yapılmaktadır.
Çini vazolar, evlerin ve büroların dekorasyonunda ve çeĢitli amaçlar için
kullanılmaktadır. Vazolarda yer alan motiflerin, insanlarda oluĢturduğu görsel estetik ve
dinginlik yanında fiziksel bir iĢlevi de yerine getirmektedir.
3.11.3.3. Kapaklı ve Kapaksız Ġbrikler
Kütahya çini sanatında Ġznik seramiklerinde kullanılmakta olan formların
kullanımına devam edilmekle beraber halkın ihtiyaçlarına yönelik formlarda
üretilmiĢtir. Bu formlar içerisinde kapaklı ve kapaksız ibrikler de yer almaktadır.
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15. yüzyıl sonu ile 16. ve 17. yüzyıl çini-seramik formları bakımından bol
miktarda görülen ürünlerden biri de ibriklerdir.
18. yüzyılın ilk yarısında Kütahya seramiklerinin formları içerisinde ibrikler de
bulunmaktadır. Bu dönemde ibriklerin kulpları, küçük kıvrık ağızları, kubbeli kapakları
Anadolu‟da daha önce görülmemiĢ bir inceliktedir. Ġbriklerin çoğu kapaklıdır.
Bazılarında ağız kısmı metal bileziklidir ve kapak kenarından gövdeye bağlanır.
Aslında Kütahya iĢlerinde görülen formların birçoğu geçmiĢ dönemin madeni
kap biçimlerine öykünmektedir. Kapağı menteĢeli küçük ibrikler ve bir altlığa
oturtulmuĢ küre biçimindeki buhurdanlar bunlara örnektir.

Resim 143. 18. yy. İbrik ve Ustasının Damgası
h. 25,2cm., G.ç.1
Kürkman, 2005, s.264.
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Resim 144. 18. yy. İkinci Yarısı Ajur Dekorlu İbrik
h. 22,8cm., G.ç. 1,5 cm.
Kürkman, 2005, s.255.

Resim 145. Günümüz Kapaklı Çini İbrik Örneği
Kütahya Çini Müzesi‟nde sergilenmektedir.
Bilgi, 2005, s.127.
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Resim 146. Günümüz Çini İbrik Örnekleri (1)
Tasarım ve Uygulama: Ġsmail Yiğit, Uğur AkbaĢ.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Kütahya çiniciliğinin bugünkü duruma gelmesinin temelinde Ermeni çini
ustalarının katkıları çok büyüktür.
Günümüz Kütahya‟sında ise ibrik formu bazı çiniciler tarafından üretilmektedir
Bu ibrikler kullanımdan çok dekorasyon amaçlıdır.
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Resim 147. Günümüz Kütahya’sından Çini İbrik Örnekleri (2)
Tasarım ve Uygulama: Ġbrahim Bilgin, Pala Çini.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.11.3.4. Gülabdan ve Buhurdanlıklar
Gülabdanlar; gülsuyu serpmek amacıyla kullanılan, tabanı geniĢ, ağız kısmı dar
ve uzun boyunlu çini ve seramiklerdir (gümüĢ, altın ve baĢka madeni alaĢımlardan
yapılanları da vardır). Buhurdanlıklarla birlikte dini kutlamalarda, anmalarda (mevlit)
törenlerde bir takım olarak kullanılmaktadır. Bu tür formlara “özel günlerin özel
çinileri” denilebilir.
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Resim 148. 18.yy. İlk Yarısı Basit Çizgilerle Dekorlu Döküm kalıbı ile Şekillendirilmiş
Gülabdan
Bilgi, 2005, s.47.

Resim 149. 18. yy. Mavi-Beyaz Kütahya Çinisi Gülabdan98

Buhurdanlıklar gülabdanlarla aynı amaç için kullanılsalar da form ve iĢlev
bakımından biraz daha farklı uygulamaya sahiptirler. Genellikle içinde kokulu ağaç

98

“Suna ve Ġnan Kıraç Vakfı…”, s.69.
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parçalarının yakıldığı tütsü kabı olarak bilinirler. Türk buhurdanları ayaklıdır. Üzerinde
dumanın çıkması için ajur gibi delikler veya kafesli kapakları bulunur. Ayrıca geniĢ bir
tabla üzerine yerleĢtirilir. Kapakları, sivri veya kubbe Ģeklinde olabileceği gibi düz
olanları da vardır.

Resim 150. 18. yy. İkinci Yarısı Çiçekli Motifleri ile Dekorlanmış Tütsü Kabı
(Buhurdanlık)
Bilgi, 2005, s.140.

Kütahya çini-seramik sanatında kullanılan formlar arasında halkın ihtiyacına
yönelik olarak buhurdanlıklar da üretilmiĢtir.

Resim 151. 20 yy. Ortası Buhurdanlık
Kütahya Çini Müzesi‟nde sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Buhurdanlıkların bir baĢka formu olarak adlandıracağımız tütsü kapları; saplı
kenarları dilimli, çukur kâse gibi gövdelere sahiptirler. Bunların içleri dekorludur.
Kütahya‟da Ermeni ustalar tarafından yapılan bir grup seramikler daha dikkatleri
çekmektedir ki, bu seramiklerde Ġncil ve Tevrat‟tan sahneler, melek, haç ve aziz
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figürleri görülmektedir. Özellikle kandil, buhurdanlık, tütsü kapları, paskalya
yumurtasına benzer Ģekilleri ilginçtir. Bu yumurtalar Kütahya‟dan Kudüs‟e giden
hacılara adak olarak verilir ve bazen de üzerlerine vakfedenin ve gideceği yerin adı
yazılmaktadır. Bu tür formlar genellikle 18. yüzyıla atfedilmektedir. Günümüz
Kütahya‟sında bu tür formların üretimi yok denecek kadar azdır.

Resim 152. 19. yy. Kütahya’sından Buhurdanlık
h.8cm., G.ç.7,3cm.
Kürkman, 2005, s.145.

3.11.3.5. Kandil, Mumluk ve ġamdanlıklar
Aydınlatma araçları olarak kullanılan bu ürünlerin geçmiĢine göz atacak olursak
insanoğlunun ateĢi bulmasından sonra kullanıldığı görülecektir. Önceleri meĢaleler
Ģeklinde aydınlanma gereksinimi karĢılanmıĢ, kandiller vasıtasıyla ıĢık ihtiyaçları
giderilmiĢ daha sonraları ise mum ve elektriğin bulunmasıyla da ihtiyaçlarını bu yönde
gidermeye baĢlamıĢlardır.
Kandiller, içinde yağ konularak bir fitil yardımıyla yakılan araçlardır ve eski
Mısırlılardan beri de bilinip kullanılmaktadır.
Günümüz
yapılmaktadır.

Kütahya‟sında

çinili

gaz

lambası

üretimi

dekoratif amaçlı
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Resim 153. Günümüz Kütahya Çinicileri Tarafından Üretilen Gaz Lambası Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 154. Roma Dönemine Ait Kandil (MÖ 753-MS 476)
Kütahya Arkeoloji Müzesi‟nde Sergilenmektir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 155. 19.yy Sonu Askı Süsü Kandil
Bilgi, 2005, s.202.
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Mumluk ya da Ģamdan olarak adlandırdığımız ürünler, üzerine mum dikilip
aydınlatma amacıyla kullanılan ayaklı bir araçtır. ġamdanların mum dikilen kısmın
altında yer alan ve dıĢa doğru hafifçe tabak biçiminde bulunan kısmına Ģamdan pulu
denir. Bu pulun amacı erimiĢ mumun yere damlamasını engellemektir.

Resim 156. Kütahya Çini Müzesinde Bulunan Şamdan Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 157. Günümüz Kütahya’sında Üretilmekte Olan Çini Mumluk Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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3.11.3.6. Fincanlar
Kütahya çiniciliğinde fincan üretiminin ancak kahvenin günlük yaĢantı içine
girmesiyle baĢladığı tahmin edilmektedir.
16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Ġmparatorluğunda kahve
tüketiminde gözle görülen artıĢla beraber, Ġstanbul ve Ġznik atölyelerinde fincan
imalatına baĢlanılmıĢtır. Kütahyalı çinicilerde 16. yüzyılın sonlarında mavi-beyaz
fincanları Kütahya‟da üretmek istemiĢlerdi. Bu doğrultuda üretilen ilk fincanlar “halk
sanatı” türünde mavi-beyaz süslemeli ve dipleri imzalıdır. Bu imzaların çoğu ya Çin
markalarını ya da Saksonya veya Viyana‟da yapılan iĢlerin altındaki imzaları taklit
niteliğindedir. Bu dönemde Kütahya‟da üretilen bu fincanların ucuzluğu nedeniyle bir
hayli talep bulmuĢtur.

Resim 158. 18. yy. Çinilerindeki Yazıcı İmzası Örneği
Kütahya Çini Müzesi‟nde sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Seramik açısından Kütahya‟nın en baĢarılı dönemi kabul edilen 18. yüzyılın
sonuna doğru ise kalitede düĢme yaĢanmıĢtır.
18. yüzyıl baĢlarında Kütahya‟da üretilmekte olan kapların çeĢitliliği mevcut
olan iki ayrı belgede belirtilmiĢtir. Paul Lucas, 1715‟te Ġstanbul‟dan Fransa‟ya
gönderdiği Kütahya çinilerini türlerine göre Ģöyle sıralamaktadır; “tabaklarıyla birlikte
bir düzine kahve fincanı, bir fincan”, bir baĢka Fransız ise 1753‟te Fransa‟nın Kırım
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Konsolosu olan Clande Charles de Peysonnel, her yıl Kırım‟da alınıp satılan mallar
arasında Ģunları saymaktadır: “Yaklaşık iki yüz adet çeşitli Kütahya çinisi, örneğin
kahve fincanları vb…”99 Yazılı bilgilerden de anlaĢılacağı gibi 18. yüzyıl Kütahya iĢi
çini ve fincanları pek çok pazarda alınıp satılan ürünler içerisinde yer almıĢtır.

Resim 159. 18. yy. İkinci Yarısı Toplu Fincan Örnekleri
Kütahya Çini Müzesinde sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Günümüze kadar gelen kaplar arasında, çok renkli süslemeleriyle ve çoğu zaman
dıĢ yüzeylerine kazınmıĢ, içi çapraz taramalı yuvarlak madalyonlarıyla birçok fincan
dikkat çekmektedir. Bu fincan kaidelerinin çoğunda Maissen ait çift çapraz kılıç

99

Carswell, a.g.m., s.55.
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iĢaretinin bir kopyası bulunmaktadır. Ele geçirilmiĢ Kütahya kahve fincanlarının sayısı
oldukça çoktur. Bunlarda çok farklı süsleme tarzları da görünmektedir.

Resim 160. 18. yy. Zarfsız ve Kulpsuz Fincan Örneği
Kütahya Çini Müzesinde sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 161. 20. yy. Ġkinci Yarısı Kahve Fincanı
Kütahya Çini Müzesinde sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Bu sırada Maissen, Osmanlı Ġmparatorluğu‟na kahve fincanları ihraç etmekte ve
dönemin en büyük pazarını elinde bulundurmaktaydı.
Kütahya kahve fincanları iki kısma ayrılmaktadır:
1) Zarflı fincanlar
2) Zarfsız fincanlar
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3.11.3.6.1. Zarflı Fincanlar
Zarf: Kahve içilen fincanlar elde tutulurken sıcaklığının eli yakmaması için,
içine fincan koymaya yarayan, çeĢitli türlerde madeni, seramik veya tahtadan yapılmıĢ
küçük kaplar olarak tanımlanmaktadır.
Türkler fincan zarflarına çok önem vermiĢ ve onları gayet süslü ve sanatsal
Ģekilde yapmıĢlardır. Tahtadan, boynuzdan, pirinç, gümüĢ ve altından yapılmıĢ olanlar
yanında mineli, iĢlemeli ve oymalı olanları da vardır. Kulplu fincanların icadından sonra
bu zarfların modası kalmamıĢtır. Genellikle yapıldıkları dönemlerin üslubunu taĢıyan bu
zarflar Ģu anda sanat eseri özelliğini taĢıyarak müzelerdeki yerlerini almıĢtır.
Zarflı fincanlar iki ayrı Ģekilde karĢımıza çıkmaktadır:
a) Zarfı gümüĢ veya bakırdan yapılanlar
b) Zarfı seramik olanlar
Zarfı seramik olan fincanlar da kendi aralarında üçe ayrılırlar:
i) Ajurlu zarflar; (fincan zarfın içine oturtulur)
ii) Fincanın zarfa yapıĢık olduğu türler
iii) Zarfın hem ajurlu hem de fincana yapıĢık olduğu türler.100

Resim 162. 18. yy. Kütahya Fincan ve Tombak Zarfı
h.4,3 cm., G.ç. 4,5 cm. Zarf G.ç., 6,2 cm
Kürkman, 2005, s.134.
100

H. Bilgi, a.g.e., s.129.
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Resim 163. 18. yy. Üç Adet Yapışık Zarflı Kahve Fincanı
h. 4.2 cm ., G.ç. 6,8 cm.,h. 5,4 cm.,G.ç. 6,4 cm., h. 4,5 cm., G.ç. 6,4 cm.
Kürkman, 2005, s.135.

Ayrıca kulpsuz fincanlara “Ģablak” denir. ġablakların ağzı hafif yayvan, ağız
geniĢliği de fincan boyundan biraz geniĢ olur.
3.11.3.6.2. Zarfsız Fincanlar
Bu tür fincanlarda tabak ve kulp vardır. Bu fincanlar da ikiye ayrılırlar:
a) Normal boydaki fincanlar (Kahve Fincanı)
b) Yüksek gövdeli fincanlar (Neskafe Fincanları

Resim 164. Günümüz Kütahya’sı Kahve Fincan Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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3.11.3.7. Mataralar
ĠĢlevsel olarak su saklamaya, kolay taĢımaya ve su içmeye yarayan, görsel
olarak arkeoloji literatüründe küre veya basık küre ya da mercimek Ģeklinde lento it
(basık) gövdeli, silindir boyunlu ve bir ile üç arasında değiĢkenlik gösteren kulpa sahip,
kaide veya destekli dip formu olmayan formlar olarak tanımlanmıĢ kaplardır.
Mataralar, MÖ II. bin yılında diğer seramik kap formlarına oranla nadir görülen
formlardır. Bu nedenle MÖ II. bin yılından önce de Anadolu‟da mevcut olup
olmadıklarını tespit etmek için araĢtırmalar yapılmıĢtır. Mataraların köken olarak
nerden geldikleri hususunda yapılan araĢtırmalar sonucunda, MÖ II. bin yılından önce,
Ege Bölgesi‟nde Euboa adasında bir örnek tespit edilmiĢtir. Ön Asya ve Anadolu
haricinde herhangi bir yerde mataralara rastlanmamıĢtır.
Anadolu‟da ele geçirilen mataraların ilk örneklerine Geç Neolitik Hacılar
kültüründe rastlanılmaktadır. Basık bir küre Ģeklinde olup, dibi hafifçe düzeltilmiĢ bir
gövdeye sahip olduğu izlenmiĢtir.
Kulpların içleri tüp Ģeklinde boĢ olup, ipin bağlanmasına elveriĢli ve gövde
kenarı üzerine dikey olarak yerleĢtirilmiĢtir. Önder Bilgi; Hacılarda ele geçirilen
örnekler arasında boya süslemeli olanların göze çarptığını ve bu süslemelerin çapraz
bantlardan oluĢup gövdenin her iki tarafını da tamamen kapladığını belirtir.101 Bu
evreden sonra Erken Kalkolitik devir mataralarına rastlanmaktadır. Bu dönemde
dekorlar boyalı ve boyasız olarak iki ayrı biçimde yapılmıĢtır.
Mataralar incelendiğinde diğer seramik kaplardan yalnız Ģekilleri ve uygulanan
teknikleri bakımından farklılık göstermektedir. Mataralar genel olarak tornada
Ģekillendirildiklerinden, birkaç parçadan meydana gelmiĢtir. ġekillendirme bazen de
kalıplarda gerçekleĢtirilir.
Anadolu‟da Kayseri yakınlarında Kültepe kazılarında çıkan mataralar Hititlerde
görülmüĢtür. Daha sonra Frigler döneminde, Roma çağında, Bizans kültüründe,
Selçuklularda, Osmanlı döneminde ise Kütahya, Ġznik ve Çanakkale‟de görünmektedir.

101

Önder Bilgi, MÖ II. Binyılda Anadolu‟da BulunmuĢ Olan Matara Biçimli Kaplar, (Ġstanbul: Ġstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, No:2862, 1982), s.1-4.
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Resim 165. Roma Dönemi Matara Formu
Kütahya Arkeoloji Müzesi‟nde Sergilenmektedir. E.No: 310, h. 22,5 cm.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Roma dönemine ait tipik seramik örnekleri arasında yer alan kaplar, genellikle
Terra Sigilata türü kaplardandır. Bunların yerli taklitleri ile geleneksel yerel kaplar bir
arada görülür. Kütahya Bölcek köyünde eski mezarlıkta ele geçen çanak çömlekler de
bölgenin yerel seramik örneklerini yansıtırken, formları hakkında da bilgi vermektedir.
Ele geçen kaplar arasında Terra Cotta matarada bulunmaktadır.
Osmanlılar döneminde Kütahya seramik ve çini sanatındaki iĢlevsel formlar
arasında mataralar bulunmaktadır.
18. yüzyılın ilk yarısında Kütahya seramikleri ve mataralarının formları oldukça
zariftir. 18. yüzyılda Ġznik seramik ve çini imalatının son bulmasından sonra yeni bir hız
kazanan Kütahya atölyelerinde kalite bakımından fark gösteren iki ana grup seramik
görülür ki bu grup formlar içinde mataralar da yer almaktadır.

Resim 166. 19. yy. Kütahya İşi Matara102

102

Yasemin ġener, “EĢyada Zaman Tozları”, Art Decor, (Ocak 1999), s.120.

155

19. ve 20. yüzyıl Kütahya çiniciliğinde matara formlarının üretimindeki azlık
dikkat çekicidir.

Resim 167. 18. yy. Kütahya Matara Örneği (1)
h:16,5 cm, G.ç. 13,8 cm.
Kürkman, 2005, s.218.

Resim 168. 18. yy. Kütahya Matara Örneği (2)
h:16,5 cm, G.ç. 13,8 cm.
Kürkman, 2005, s.219.
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Günümüz Kütahya‟sında matara üretimi neredeyse yok denecek kadar az olup,
var olan üretimler de tamamen dekoratif amaçlıdır.

Resim 169. Günümüzde Yapılmış Matara Örneği
Çini Müzesi‟nde Sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.11.3.8. Kâseler
Yapılan araĢtırmalar neticesinde; Kütahya çini piyasasında en çok üretilen
ürünler arasında ilk sırada duvar tabakları ve dik mallar gösterilebilir. Kâse formundaki
ürünlerin tercih edileni ise daha çok küçük boyutlarda olanlarıdır. Bunun nedeni küçük
kâselerin sofralarda farklı iĢlevsellik (kompostoluk, çerezlik vs.) göstermeleridir. Büyük
boyutlardaki kâseler ise daha çok dekoratif amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Resim 170. Emzikli Kâse 18. yy Ortası Seramik Kütahya103
103

“Sadberk Hanım Müzesi”, Seramik Türkiye Dergisi, (Mart-Nisan 2006), s.81.
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Resim 171. Kâse
Kâse üzerindeki yazı ressam Toros‟a aittir.
Kürkman, 2005, s.251.

18. yüzyılda Kütahya atölyelerinde serbest fırça iĢleri ve çok sevimli modern
anlayıĢlı yepyeni bir seramik sanatı geliĢtirilmiĢtir. Seramik çeĢitlerinde dekorlama
serbest ve hafif fırça süslemeleri ile klâsik seramiklerden farklı olarak mahalli bir sanat
karakterleri taĢırlar. Bunlar ürün çeĢitleri mavi, kırmızı, sarı, mor, yeĢil, eflatun ve
lacivert renklerle küçük çiçekler, bitki motifleri, yapraklar, sarmaĢıklar, damlalar ve
madalyonlardan ibaret bir süsleme tekniğiyle yapılmaktaydı.

Resim 172. Kütahya Çini Müzesinde Sergilenen Kâse Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 173. Kütahya Çini Müzesi’nde Sergilenen Ayaklı Kâse
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 174. Günümüz Kütahya’sında Yapılmış Olan Kâse Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Günümüzde yapılan kâseler daha çok ticari amaç kaygısı güdülerek yapılıp
pazarlanmaktadır.
Kütahya çiniciliğinde yer alan kâse formu ayaklı ve ayaksız kâseler olmak üzere
iki kısma ayırmak mümkündür.
3.11.3.9. Limonluklar
18. yüzyılda görülen ve bu yüzyıla tarihlenen limonluklar genellikle siyah
konturlu, kobalt mavisi stilize çiçek, yaprak ve dal kıvrımları ile süslüdür. Günümüze
çok az sayıda ulaĢmıĢ olan limonlukların bazılarının özelliği, haznesi dolana kadar
limon suyunun tabandaki delikten akmamasıdır. Bu durumu ortasındaki özel çıkıntısının
içindeki gizli kanal sağlar.104
Günümüzde limonluk üretimi yapılmamaktadır.

104

H. Bilgi, a.g.e., s.19.
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(a)

(b)
Resim 175. 18. yy. Kütahya’sı Limonluklar

a) h: 5 cm, G.ç. 14,4 cm. b)h:6,8 cm, G.ç.15,7 cm.
Kürkman, 2005, s.149.

3.11.3.10. Sürahiler
18. yüzyılın Kütahya çiniciliğinde ne kadar büyük bir önemi olduğu o yüzyılda
yapılan

ürünlerin

çeĢitliliğinden

ve

kullanım

eĢyalarının

bolluğundan

da

anlaĢılmaktadır.
Sürahilerde kobalt mavisi renginin yanında sarı, yeĢil ve firuze renklerinin
kullanılmıĢ, yüzeysel kabartma olarak servi veya içleri kafes taramalı yuvarlak
madalyonlar ile serbest fırça vuruĢlarıyla oluĢturulan çiçek ve bitkisel kıvrımlarla
süslemeli, farklı ölçü ve formlar kullanılmıĢtır.

Resim 176. 19. yy. Kütahya’sı Kulplu Sürahi
Gövdesi üzerinde “Ġçilmez mi elinden su/GötürmüĢ bir keman ebru/Yay kaĢlı (güzelin) elinden
su içilmez mi” yazılıdır. Boyun kısmında da “Afiyet bad (buyurun)” yazılıdır. h: 25,2 cm, G.Ç. 15,8 cm.
Kürkman, 2005, s.229.
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Resim 177. 19. yy. Sonu-20. yy. Başı Sürahi Örnekleri
Kütahya Çini Müzesi‟nde sergilenmektedir. Üzerindeki yazı: II. MeĢrutiyet 1909 Hatırası
“Adalet”, “Müsavat”, “Hürriyet”.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 178. 19.yy. Sonu-20.yy. Başı Sürahi Örneği
h.35,5 cm., G.ç.17,5 cm
Kürkman, 2005, s.188.
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Resim 179. 20. yy. Kulpsuz Sürahi Örnekleri
Kütahya Çini Müzesi‟nde Sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nurettin Gülaçtı (2009)

Sürahiler kulplu ve kulpsuz olarak iki ayrı formda yapılmıĢtır. Günümüz
Kütahya çiniciliğinde sürahi üretimi hemen hemen yapılmamaktadır.

Resim 180. 20. yy. Kulpsuz Sürahi Örneği
Kütahya Çini Müzesi‟nde sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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3.11.3.11. Kupalar
Kullanılan çiniler arasında yer alan kupalar genellikle piyasa standartlarına göre
üretimi yapılan çini ürünler arasında yer alırlar.
Kupaların 15. yüzyılın baĢlarında kırmızı çamur bünyeli olarak, 15. yüzyılın
ortalarından sonra ise beyaz çamur bünye ile Kütahya‟da da üretildiği bilinmektedir.
Kupalar; dekorlu-dekorsuz, ayaklı-ayaksız ve kulplu olarak üretilmiĢtir.

Resim 181. Günümüzde Yapılmış Kulplu Kupa Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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16. yüzyıl sonlarına doğru Ġznik‟teki üretimin yavaĢ yavaĢ tükenmesi sonucu
Kütahya çiniciliği Ġznik çiniciliğinin önüne geçmiĢtir. Bu doğrultuda Kütahya
çiniciliğinde gerek form ve gerekse teknolojik üretim anlamında birçok yenilikler
olmuĢtur. Kupaların imalatında, tornada Ģekillendirme dıĢında döküm ve fabrikasyon
olarak tam otomatik makinelerde üretim teknikleri geliĢmiĢtir.
Günümüz Kütahya‟sında da kupa üretimi yapılmaktadır.
3.11.3.12. Yazı Takımları (Hokkalar)
17. yüzyılda Kütahya atölyeleri yeni formlar ve modern anlayıĢta çini-seramikler
geliĢtirdiler.

Resim 182. 19. yy. Hokka Örnekleri
Kürkman, 2005, s.140.

18. yüzyılda Kütahya çiniciliğinde oluĢan yeni ürünler arasında yazı hokkaları
da bulunmaktaydı. Bu dönemde desen olarak çiçekler, stilize yapraklar, dallar,
sarmaĢıklar kullanılmaktadır.
Yazı hokkalarının 19. yüzyıl sonlarına kadar üretiminin sürdüğü, 20. yüzyıl
baĢlarında da kullanıldıkları tahmin edilmektedir. Günümüz Kütahya çiniciliğinde
hokka üretimi yapılmamakta ve kullanılmamaktadır.
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Resim 183. 1816 Tarihli İkili Hokka
Bu hokka, Ermeni bir din görevlisine aittir.
Kürkman, 2005, s.239.

3.11.3.13. ġekerlikler
Günlük kullanım eĢyaları arasında yer alan Ģekerlik, iĢlevsellik bakımından
seramik ve çinicilik tarihinin birçok evresinde yer almıĢtır.
ġekerlikler form olarak kapaklı ya da kapaksız Ģekilde üretilmiĢ ve
kullanılmıĢtır. Günümüz Kütahya‟sında tavuk biçimli Ģekerlikler ile klasik Ģekerlik
formları da üretilmiĢtir. Bu Ģekerlikleri dekoratif olarak da kullanmak mümkündür.

Resim 184. Günümüzde Yapılmış Tavuk Şeklinde Şekerlik
Çapı: 17,5 cm, Derinlik: 8 cm. Kütahya Çini Müzesi‟nde sergilenmektedir.
Tasarım ve Uygulama: Sıtkı Olçar
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 185. 20. Yüzyıl Şekerlik Örnekleri
Kütahya Çini Müzesi‟nde sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.11.3.14. Çerezlik ya da Kahvaltılık Formları
Günümüz Kütahya çinicileri tarafından imal edilen ürünler arasında yer alan
çerezlik ya da kahvaltılıklar birçok çini atölyesinde üretilmemektedir.

Resim 186. 20. Yüzyıl İlk yarısı Çerezlik ya da Kahvaltılık Seti
Kütahya Çini Müzesi‟nde sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.11.3.15. Dondurmalık
Kütahyalı çinicilerin 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl baĢlarında üretmiĢ oldukları en
ilginç ve dikkat çekici formların baĢında yer almaktadırlar. Bu tür formlara günümüzde
rastlamak mümkün değildir.
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Resim 187. 19. Yüzyıl Sonu-20. Yüzyıl Başı Dondurmalık
Kütahya Çini Müzesi‟nde sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.11.3.16. Süs Kapları (Mücevher Kutuları)
Süs kapları olarak adlandırılan mücevher kutuları, Kütahya çiniciliğinde günlük
kullanım eĢyaları içerisinde yer almaktadırlar. Mücevher kutuları (takı kutusu) kadınlara
ait ziynet eĢyalarını içinde muhafaza etmeleri amacıyla üretilmiĢtir. Günümüzde de
üretimleri devam etmektedir.

Resim 188. Çini Süs Kabı Örneği
Kütahya Çini Müzesi‟nde Sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 189. Günümüz Kütahya’sından Süs Kabı Örnekleri
Tasarım ve Uygulama: Müze Çini
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.11.3.17. Sefer Tasları
Günümüz Kütahya çiniciliğinin özgün tasarımlarından biri olarak karĢımıza
çıkan sefer tası, çini ustası Sıtkı Olçar imzasını taĢımaktadır. Formun üzerinde
denizcilik pusulası, açık denizler, yelkenliler, fener, cami ve minyatürler bulunmaktadır.
Sefer tası kapağı ile birlikte beĢ parçalıdır. Formun en alt parçasında ve kapak kısmında
sefer tasını birbirine kilitlemek için silindir biçiminde boĢ çıkıntılar bulunmaktadır.

Resim 190. Sefer Tası
Tasarım ve Uygulama: Sıtkı Olçar
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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3.11.3.18. Kilise Ġane (Yardım) Kumbarası
18. yy. a ait kilise yardım kumbaraları, çok nadir bulunan parçalardandır.
Zemininde uçuk mavi renk ve sarının hâkim olduğu bu çini formu, bitkisel dekorludur.
Boyamalar çok naif yapılmıĢtır.

Resim 191. 18. yy. Kilise İane Kumbarası
h.16cm.,G.ç.9x 6,8 cm.
Kürkman, 2005, s.154.

3.11.3.19. Buzdolabı Magnetleri
Magnetler, Cumhuriyet dönemi Kütahya çiniciliği içinde yer alan yeni
formlardandır. Buzdolaplarının üzerine dekoratif amaçlı yapıĢtırılan Magnetlerde
kelebek, balık, uğurböceği gibi hayvansal; muz, çilek, üzüm gibi bitkisel; Atatürk,
bayrak vb. ulusal semboller içeren farklı formlar bulunmaktadır. Çini formun altındaki
mıknatıs, formun buzdolabı üzerine yapıĢmasını sağlamaktadır.
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Resim 192. Günümüz Kütahya’sında Yapılmış Buzdolabı Magnetlerinden Örnekler
Tasarım ve Uygulama: Müze Çini
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.11.3.20. Çini Nargile Formu
Cumhuriyet dönemi çini form örneklerindendir. Ġki amaçla üretilmektedir. Ġlki
tömbeki ile kullanmak amacıyla yapılanlar, diğeri ise üstüne bir adet sigara takılabilen,
daha çok dekoratif amaçlı yapılan nargile formlarıdır.

Resim 193. Günümüz Kütahya’sında Yapılmış Dekoratif Amaçlı Nargile Formu105

105

Demirkan Nargile, www.cinicim.com, (23.09.2009).
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3.11.3.21. Nihaleler
Cumhuriyet dönemi formlarından olan nihaleler, sofrada veya mutfakta sıcak
tencere, çaydanlık ve tava gibi gereçlerin altına koymak amacıyla üretilmiĢtir.
Genellikle 15 cm çapında üretilirler. Süslemeleri daha çok bitkisel ve geometrik desenli
olmasına rağmen insan ve hayvan figürlü olanları da bulunmaktadır.

Resim 194. Günümüz Kütahya’sında Yapılmış Nihale Örnekleri
Tasarım ve Uygulama: Marmara Çini ve Müze Çini
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.11.3.22. Çini Duvar Saati
Cumhuriyet dönemi çini ürünlerindendir. Desen ve formları sipariĢe göre
değiĢmektedir.
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Resim 195. Günümüz Kütahya’sında Yapılmış Çini Saat Örnekleri
Tasarım ve Uygulama: Uğur Çini
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.11.3.23. Askı Topları
Askı topları “Osmanlı mimarlığında büyük kubbelerin tepe noktasından aĢağıya
bir zincirle sarkıtılan, yumurta biçiminde, ucu püsküllü süs öğesi.”106 dir.
Askı topları genellikle yumurta biçimli formlardan oluĢsa da yuvarlak formlu
olanları da mevcuttur. Günümüzde Kütahya çinicileri her iki formu yapıyor olsalar da
daha çok yuvarlak biçimli olanları üretilir. Ticari amaçlar için üretilen askı topları daha
çok bitkisel dekorludur. Renk olarak kobalt ve mavi tonları hâkimdir. Ayet yazılı
olanlarının yanında Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin
isimlerinin yer aldığı hat yazılı askı topları da bulunmaktadır.
Askı toplarının teknik olarak alt ve üstünde birer delik bulunmaktadır. Askı
toplarının bağlantı aksamı zincir ağırlıklı olsa da dokuma ve örme ipten olanları da
yapılmıĢtır.

106

Metin Sözen ve Uğur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, (Ġstanbul: Remzi Kitabevi, 1986),
s.28.
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Resim 196. 18.yy Askı Topları
Kürkman, 2005, s.164-165.

Resim 197. Günümüz Kütahya’sı Askı Topu Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3.11.3.24.Çini ve GümüĢ’ün Birlikte Kullanıldığı Takılar
Takı tarih boyunca kadının ilgisini çekmiĢ ve her türlü nesneden yapılmıĢ takılar
süs amaçlı kullanılmıĢtır. Selçuklu ve Osmanlı Sanatlarında takı, tek baĢına madeni süs
eĢyası olarak yapılmıĢ olsa da çini ile birlikte kullanımları görülmemiĢtir. Kütahya‟da
günümüz çinicilik sanatı içinde yeni bir uygulama olan bu sanatın, ilk kez 2000‟li
yıllarda yapılmaya baĢladığı anlaĢılmıĢtır. Kütahya‟da gümüĢ ve çiniyi birlikte kullanan
sanatkar sayısı çok değildir. Kütahya Belediyesi KESTAġ adı altında bu meslekle ilgili
kurslar düzenlemektedir. Bu tarz çalıĢan sanatçılardan birisi de Aysel Yükselenerdir.
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Resim 198. Aysel Yükselener Takı Çalışmalarından Örnekler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

Resim 199. Günümüz Kütahya’sında Yapılmış Çini Gümüş Takı Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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3.11.4. Mimaride Kullanılan Çiniler
Anadolu, dünyanın en eski seramik buluntu merkezlerinden biridir. Anadolu‟da
MÖ 6. bine ait seramik buluntular ele geçmiĢtir. Anadolu‟daki geçmiĢi çok eski olan
seramik ve çini sanatı, sürekli bir geliĢme içinde ve yeni yorumlarla günümüze kadar
gelmiĢtir.
Anadolu‟daki mimari yapılarda çininin ilk kez Selçuklu Devleti tarafından 13.
yüzyılda kullanıldığı bilinmektedir. Yıldız Demiriz; tuğlanın çok eski çağlardan itibaren
inĢaat malzemesi olarak çok geniĢ ölçüde kullanıldığını ve Türk sanatında, özenle
dizilerek dıĢ süsleme elemanlarını da teĢkil ettiğini vurgulamaktadır.107
Tuğlanın, malzeme olarak ilk önceleri mimari yapılar içinde kendi formunun
verdiği imkânlar dâhilinde, dikine, yatay veya eğik olarak oldukça basit, fakat çeĢitli
geometrik biçimler meydana getirilmek suretiyle kullanıldığı da görülmüĢtür. Zamanla
tuğlanın kullanımında daha farklı ve zengin görünümler elde etmek için, tuğlaya
piĢtikten sonra ya da piĢmeden önce farklı formlar verilmeye çalıĢılmıĢtır.
Anadolu‟da Ġlk Beylikler döneminde ve Selçuklu eserlerinde, minare dıĢında az
kullanılan tuğla, Osmanlı sanatının ilk devirlerinde çok revaçta bir malzemeydi. Daha
sonraları ise sırlı tuğla imalatına geçilerek, birçok minarede sırlı tuğlalar kullanılmaya
baĢlanmıĢtır. Osmanlı mimarisinde kullanılan sırlı tuğlalı yapılara (cami gibi)
Kütahya‟da çok sık rastlanmaktadır.
Türk sanatının çok baĢarılı olduğu alanlardan biri de hiç kuĢkusuz çinicilik
(süslemecilik) dalıdır. BaĢlangıçta yalnız dıĢ mekânlarda kullanılan mimari çiniler, daha
sonra iç mekânlarda kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Sırlı tuğlalar, Ġran‟da çok geç devirlere
kadar dıĢ süsleme unsuru olarak kullanılmıĢtır. Anadolu‟da ise Selçuklular ile birlikte
giderek bir iç süsleme unsuru haline dönüĢmüĢtür.
Tarihsel süreç içerisinde seramik ve çini sanatıyla ilgili olumlu geliĢmeler
sonucunda günümüz Kütahyalı seramik ve çini sanatçısı ve ustaları, alanlarındaki
çalıĢmaların baĢarısı için, mimari alanlarda da çalıĢmaya baĢlamıĢlardır. Bu mimari
yapılardan Kütahya ili içerisinde bulunanlara pek çok örnek verilebilir.
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Yıldız Demiriz, Osmanlı Mimarisinde Süsleme, (Ġstanbul: Kültür Bakanlığı Yay., No:263, 1979), s.13.
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3.11.4.1. Cami Çinileri
Mimaride dekoratif amaçlı kullanılan çinileri iki kısımda incelemek, çini
sanatındaki geliĢmelerin boyutunu daha açık bir Ģekilde ortaya çıkaracaktır. Bunlardan
birincisi Kütahya‟da bulunan Selçuklu, Germiyanoğulları ve Osmanlılardan kalma
camiler, türbeler, çeĢmeler, kitabeler vs. gibi eserlerdir. Ġkinci kısım mimari çiniler ise;
günümüz Cumhuriyet dönemi çinili camileridir.
3.11.4.1.1. Günümüz Kütahya’sında Bulunan Osmanlı Dönemi
Camilerinden Bazıları
Kütahya‟da Selçuklu ve Germiyanoğulları döneminden kalma iç mekânları çini
süslemeli camiler bulunmamaktadır. Bu dönemlerden kalma camilerin çinileri daha
sonraki dönemlerde, tadilat ve tamirat yapılırken eklenmiĢtir.
Osmanlı dönemine ait yapılardaki çiniler ise; Kütahyalı çinicilere ve sanat
tarihçilerine önemli örnekler oluĢturmaktadır.
1) Süleyman Bey (Servi Çatal ÇeĢme) Mescidi (1381)
Kütahya‟da 1381 yılında Süleyman ġah zamanında Ali Beyoğlu Hacı Süleyman
Bey tarafından Servi Mahallesi‟nde, Çatal ÇeĢme‟nin bulunduğu yerde yapılmıĢtır.
Mescit, sade bir mimari ile inĢa edilmiĢ iç mekânında ise çini süslemelere yer
verilmemiĢtir. Daha sonra Cumhuriyet döneminde mihrabına düz koyu yeĢil renkte,
duvarlarına ise daha açık ve düz yeĢil renkte çinilerle süsleme yapılmıĢtır. Bu çiniler
zeminden yarım metre yüksekliktedir. Mihrap üzerindeki dairesel formlu çini pano
üzerinde “BĠSMĠLLAHĠRRAHMANĠRRAHĠM” hat yazısı yer almaktadır.
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Resim 200. Süleyman Bey (Servi Çatal Çeşme) Mescidi (1381)
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

2) Kütahya Ulu Camii (1410)
Caminin yapımı Yıldırım Beyazıt zamanında baĢlamıĢ, Musa Çelebi tarafından
1410 yılında tamamlatılmıĢtır. Caminin Kanuni Sultan Süleyman zamanında bakım ve
onarımı yapılmıĢtır. 1805 ve 1809 yıllarında ayrı ayrı birer tamirat daha geçirmiĢtir. Bu
tarihlerden çok uzun bir zaman sonra 1889 yılında tekrar tamir edilmiĢtir. Caminin
restorasyonu sırasında Çavdarhisar‟daki Romalılardan kalma Aizonai antik kentinden
getirilen mermer sütunlar da kullanılmıĢtır.
Kütahya‟nın en geniĢ iç hacmine sahip camisidir. Kütahya Ulu Camii ender
olarak bulunan avlusuz Ulu Camilerdendir. Tek minarelidir. Altı adet yarım kubbe ile
desteklenen iki büyük kubbe ile örtülmektedir. Yapı tamamen kesme taĢtan yapılmıĢtır.
Minaresinin alt kısmı ise kesme taĢ üstü tuğla örülüdür.
14. yüzyıl sonundan 20. yüzyılın baĢlarına kadar çeĢitli değiĢikliklere uğramıĢ,
en son 19. yy. sonunda bugünkü kubbeli durumunu kazanmıĢtır. Yapının içine üç ayrı

177

cephedeki kapılardan girilmektedir. Kapılardan girildiğinde, iç mekân aydınlık, geniĢ ve
ferah bir etkiye sahip olduğu hemen fark edilecektir.
Caminin güney cephesinde yer alan musluklarla batı cephesinde yer alan abdest
musluklarının üzerinde Osmanlı döneminin sonlarına ait çiniler vardır. Bu çiniler
hakkında Çinili ÇeĢmeler kısmında geniĢ bilgi verilecektir.
Caminin içinde çini süsleme yoktur. Cami içinde mermerden yapılmıĢ küçük bir
Ģadırvan bulunmaktadır. Bu Ģadırvanın suyu için Evliye Çelebi: “Bu sudan içen kişinin
psikolojik hastalıklarından şifa bulduğuna inanılır” diyerek kendisinin de bu sudan
içtiğini Seyahatname‟sinde belirtmektedir.

Resim 201. Kütahya Ulu Cami İçindeki Müezzinlik ve Altında Şadırvan
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)
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Resim 202. Ulu Cami’nin Abdest Muslukları Üzerinde Yer Alan Çinilerden Kesit
Görünümler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2009)

3) Hisarbey (Saray) Camii (1487)
Germiyanoğlu II. Yakup Çelebi‟nin SubaĢısı (Ġdari iĢlerden sorumlu yetkili)
Hisar Bey‟in oğlu Mustafa Bey tarafından 1478‟de inĢa ettirilmiĢtir. 1750 yılında
Anadolu Valisi Yahya PaĢa tarafından tamir ettirilmiĢtir.
Hisarbey Camii, günümüze kadar ulaĢan Osmanlı dönemi çinili eserler içinde en
zengini olarak gösterilebilir. Fakat değiĢik tarihlerde yapılan tamirat ve onarımlar
sırasında birbirinden farklı çini örnekleri kullanılmıĢtır. Bunlardan birinci kısım 15.
yüzyıla ait, ikincisi ise 18. yüzyıla ait çinilerdir. 15. yüzyıla ait çiniler mavi-beyaz
çinilerden kolaylıkla ayrılırlar.
Hisarbey Camii‟nin mihrap bordüründe yer alan ve yapının özgün çinileri olarak
kabul edilen rumi-palmet desenli çinilerde açık ve koyu tonlarda kobalt mavisinin yanı
sıra kahverengiye bakan mor renkler kullanılmıĢtır.
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Resim 203. Hisarbey Camii Mihrap Çinilerinden Görünümler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

TaĢ mihrabın etrafını üç yönden tek sıra halinde çeviren 15. yüzyıl sonu veya 16.
yüzyıl baĢlarına ait çiniler 21x40 cm ebadında dikdörtgen olup, beyaz zemin üzerinde
koyu ve açık lacivert, kestane (mor-kahve) renkli rumi desenlidir.
Bunlar yirmi adettir ve süslemedeki yapraklar dekoratif olarak büyütülmüĢ
süslemelerin de esasını içermektedir. Aslında beyaz olan zemin yazıları, sonradan
kararan altın yaldızla boyanmıĢtır.
Hisarbey Camii‟nin çinileri, Kütahyalı ustaların, erken dönemden itibaren çok
renkliliğe geçiĢ denemeleri yaptığını da gösterir.
Yahya PaĢa tarafından yaptırılan tamiratı gösteren bir çini kitabe bulunmaktadır.
23x25,5 cm boyutundaki çini plakalar üzerinde kobalt mavisi ile:
“Dedi ol Asaf tamam itmanına tarihini
Yahya Paşa etti halka bu kadim mabed ihya”
yazılıdır. Bu durum Caminin Yahya PaĢa tarafından tamir ettirilmiĢ olduğu
göstermektedir.
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Cami içinde kullanılan normal çinilerin ebatları 18x18 cm olup, bunların
aralarında kullanılan bordür çinileri ise 9x18 cm ebadındadır. Çinilerdeki desenlerde
kobalt mavisi ile kontör çekilmiĢ ve gerek mihrap çinilerinde ve gerekse mihrap yan
duvar çinilerinde sarı ile yeĢil renklerin de kullanılmıĢ olduğu dikkat çeker. Bu çinilerde
çok deforme edilmiĢ hatayi kompozisyonu süslemenin esasını teĢkil etmiĢtir. Hatayiden
çıkan ve hatayi saran iki hançer yaprakların yanlarından çıkarıldığı da görülmektedir.
Hatayinin dalından çıkan stilize hatayiler ile beĢ yapraklı çiçekler yapılmıĢtır.
Cami içindeki pencere aralıklarındaki çinilerde ise bugün sadece caminin sağ
penceresindeki pencere alınlığı çinileri mevcuttur.

Resim 204. Hisarbey Camisinin Sağ İç Penceresinde Yer Alan Pencere Alınlığı
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Diğer pencere alınlıklarındaki çinilerin büyük çoğunluğunun kaybolduğu çok
azının pencere alınlığında kaldığı göze çarpar. Caminin bakım ve tamiratları yapılırken
yapılan yanlıĢ uygulamalar, bazı çinilerin sıva altında kalmalarına da neden olmuĢtur.
Hisarbey camiinde Ağustos 2009 tarihi itibariyle yeni bir restorasyon çalıĢması
baĢlatılmıĢ, 2010 Haziran ayında cami tekrar kullanıma açılmıĢtır. Bu restorasyonla
cami, Osmanlı dönemi mimari özelliklerine kavuĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu çalıĢmalar
sırasında son cemaat yeri sağ pencere alınlığının iç kısmında Osmanlı dönemine ait
desensiz ve düz renkli olan iki adet çini plaka bulunmuĢtur. Bunlardan biri firuze renkli
diğeri de kobalt renklidir. Bu plakaların et kalınlığı yaklaĢık 2 cm.dir. Bünye porozitesi
ve gözeneği büyüktür. Üstünde sır çatlakları oluĢmuĢtur. TaĢ çini tekniğinde üretilen bu
çinilerin

bulunduğu

duvardaki

yerini

kalıntılarının da bulunduğu görülmüĢtür.

incelediğimizde, kırmızı

çamur bünye
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Resim 205. Hisarbey Camii’nin Haziran 2009 Restorasyon Çalışması Sırasında
Tesadüfen Bulunan Çini Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Resim 206. Hisarbey Camii’nde Sıva Altından Çıkarılan Çinilerin Bulundukları Yerdeki
Çamur Bünye Görünümü
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Caminin orijinal çinileri arasında mihrap niĢi üst kısmındaki çinileri de
göstermek mümkündür. Bu çiniler sivri kemerli niĢçik Ģeklinde beĢ adet olup, iki küçük
selvi arasında yer alan kandilli çinilerdir. Bu çinilerin üçü tam, ikisi de yarımdır. Bu
orijinal çinilerden baĢka 18. yüzyılda yapılan tamirat sırasında yeni çiniler kullanılmıĢ
ve caminin esas orijinal çinilerinin azalmasına neden olmuĢtur.
Kütahya‟nın zengin örneklerini bir araya getiren bu çiniler, duvar alt kısımları,
mihrap tepeliği, minber giriĢi ve galeriyi süslemektedir.
Duvar kaplamasında minberin iki yanı da Selçuklu yıldız geçme sisteminde
desenlenmiĢtir. Lacivert, mor, firuze, sarı ve siyah boyalı madalyonlar, Ģakayık, lâle ve
karanfilin yanı sıra iri taneli yaprak motifli çinilerin de bulunduğu görülebilir. Bu
çinilerdeki renk canlılığı dikkat çekicidir.
Günümüze kadar ulaĢan orijinal taĢ minberin iki yanındaki altıgen çinilerden bir
kısmı 15. yüzyıla ait olmakla birlikte, 18. yüzyıla ait olanları da vardır.

Resim 207. Hisarbey Camii Minberi ve Detay Görüntüleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Caminin son cemaat yeri giriĢ kapısının üstündeki kitabenin etraflarında orijinal
çinilerin yanı sıra bu çinilerin noksan kısımlarını tamamlamak amacıyla yeni çinilerinde
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donatıldığı görülmektedir. Çiniler lacivert tahrir yapılmıĢ, bordürler basit açık lacivert,
sarı ve firuze renklidir.

Resim 208. Hisarbey Camii Giriş Kapısı Alınlığını Süsleyen Çini Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Hisarbey Camii‟nin son cemaat yeri ana giriĢ kapısı üzerindeki mozaik çini Kûfi
Besmele yenidir. Beyaz zemin üzerine kobalt renkli, Kûfi karakterli yazı ile yazılmıĢtır.

Resim 209. Hisarbey Camii Girişindeki Besmele
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Resim 210. Hisarbey Camisi İç Mekânından Farklı Görüntüler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

4) Arslan Bey (Meydan) Camii (1413)
15. Yüzyıl ikinci yarısında Bicar Beyoğlu Arslan Bey tarafından yaptırılmıĢtır.
Caminin orijinalinde çini süslemeler bulunmamaktadır. Ancak günümüzde cami
içindeki çini süslemeler 1967 Kütahya‟sında üretilmiĢ fabrikasyon çinilerdir.
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Resim 211. Arslan Bey (Meydan) Camii Çini Süslemeleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

5) Karagöz PaĢa Camii (1509-1512)
Osmanlılar döneminden kalma bir baĢka cami de 1509-1512 tarihleri arasında
Karagöz Ahmet PaĢa tarafından yaptırılıp, bu adla anılan camidir. Kütahya Cumhuriyet
Caddesi (Sevgi Yolu) üzerinde bulunan bu caminin orijinal yapısı içinde çini süslemeler
yoktur. Caminin iç tezyinatları Cumhuriyet dönemi Kütahya çinileri ile süslenmiĢtir.
Caminin mihrabında çini yoktur. Cami iç mekân duvarlarında yaklaĢık bir metre
yüksekliğinde çiniler bulunmaktadır. Mihrap duvarının sağ tarafındaki pencerenin
alınlığında Arapça: “LA ĠLAHE ĠLLALLAH” (Allah‟tan baĢka ilah yoktur) yazısı yer
almaktadır. Bu kitabenin üst kısmında cami duvarı üzerine monte edilmiĢ çini
“ALLAH” yazısı yer alır.
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Resim 212. Karagöz Paşa Camii İç Mekân Süslemesi Sağ Taraf Görünümü
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Cami mihrap sol duvarında yer alan pencere alınlığında yine Arapça olarak:
“MUHAMMEDÜN RESULULLAH” (Allah‟ın Resulü Muhammed) ibaresi yer alırken,
yazının üst kısmında da “MUHAMMED” yazılıdır.
Cami içinde dört halifenin isimlerinin yer aldığı çini panolar ve tavan askı
süsleri de cami süslemesinde kullanılarak, caminin görsel bütünlüğü sağlanmıĢtır.

Resim 213. Cami Çini Süsleme Unsurlarından Farklı Görünümler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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6) Kükürt Camii (1679)
Kükürt Köyü, Kütahya‟nın merkeze bağlı köylerinden birisi olup, caminin esas
inĢa tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur.
“Caminin son cemaat yerinin pencere üstlerinde yer alan kaĢ kemer Ģeklindeki
çini alınlıklarında ana motif yazı olup, aralarında kıvrık dallar, hatayi, Ģakayık, çin
bulutları

ve

çintemani

gibi

16.

yüzyılın

ikinci

çeyreğinin

tipik

motifleri

görülmektedir.”108
Cami mihrabı üzerinde 25,5x31 cm boyutlarında iki parça orijinal formlu çini
üzerinde “LA ĠLAHE ĠLLALLAH MUHAMMEDÜN RESULULLAH” (Kelime-i
Tevhid) okunmaktadır. Yazı konturları ve çerçeve kobalt mavisi renkle belirtilmiĢtir.
Son cemaat yeri pencere alınlığında görülen mavi-beyaz çiniler, mihrap
üzerindeki çinilerle aynı özelliklerdedir. Son cemaat yerinin iki pencere alınlığını,
caminin giriĢ kapısı birbirinden ayırmaktadır. Sağ pencere alınlığındaki kaĢ pencere
çinisinde “BĠSMĠLLAHĠRRAHMANĠRRAHĠM” yazılıdır. Fakat bu çininin yarısı yok
olmuĢ ve sadece yarısı vardır. Sol pencere alınlığında da Kelime-i Tevhit yer
almaktadır. Çinilerin içleri rumi süslemelerle doldurulmuĢtur. Çinilerdeki yazılar kobalt
kontürlüdür.

Resim 214. Kütahya, Kükürt Köyü Camii ve Son Cemaat Yerindeki Pencere
Alınlığındaki Çiniler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

108

H. Bilgi, a.g.e., s.12.
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7) Ali PaĢa (Alo PaĢa ) Camii (1797)
Külliye olarak ele alınan Ali PaĢa Camii, 1797 tarihinde Anadolu Valisi Ali PaĢa
tarafından yaptırılmıĢtır.
Cami mihrabında ve duvarlarında yer alan çiniler, 18. yüzyıla ait olup, Kütahya
çini atölyelerinde imal edilmiĢtir.

Resim 215. Kütahya Ali Paşa (Alo Paşa) Camii İçindeki Çinilerden Farklı Görünümler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Cami mihrap niĢi incelendiğinde; palmet taçlı olup, dıĢa taĢtığı görülmektedir.
Orijinal olan bu çiniler, mihrap tacının dilimlerinde ve mihrap niĢi içinde görülürler.
Ayrıca çiniler dört ayrı desende ve mavi-beyaz renktedirler. Mihrap niĢi içinde üç adet
kandil motifi görülmektedir.
Cami içindeki çinilerin bordürleri 19x19 cm olup, asıl çinilerin boyutları da
19x19 cm.dir. Bu çinilerin üzerinde on üç ayrı desenle kobalt mavisi tonları mevcuttur.
Çok basit güller ve hançer yaprakları görülür. Aynı desen ve renk anlayıĢı içindeki
çiniler, mihrap niĢi içinde ve mihrap niĢinin köĢesinde de görülürler.
Mihrap üzerindeki yazıda sülüs yazı ile “KALALLAHÜ TEBAREKE VE
TEALA (ALLAH) FENADETÜL MELAĠKETÜ VE HÜVE KAĠMÜN YÜSALLĠ FĠL
MĠHRAP (MUHAMMED)” (Gücü ve mülkü elinde bulunduran Allah buyurdu ki:
Melekler mihrapta daima Allah‟ı zikretmektedirler) ibaresi okunmaktadır.
Caminin batı kapısından girildiğinde ise duvar boyunca çinilerin sıra halinde üst
üste konulmasıyla oluĢturulan kalın bir bordür diziliĢi görülür. Bu bordür diziliĢleri kapı
açıklıkları

üzerinde

bir

pano

ile

son

bulur.

Panoda

sülüs

olarak

“Bismillahirrahmanirrahim” yazısı okunmaktadır. Pano kırmızı renkli karanfillerle
süslenmiĢtir. Panoda kullanılan renkler lacivert, firuze, mangan moru, sarı, siyah ve
yeĢildir.
Bu caminin farklı zamanlarda geçirdiği tamiratlar sonucu orijinal çinileri de
farklılaĢmıĢtır. Caminin orijinal çinileri olarak mihrap çinilerini göstermek mümkündür.
8) Dönenler Camii (1812)
Mevlevi Semahanesi olarak yapılan bu dergah, halk arasında “Dönenler Camii”
olarak bilinir.
Caminin giriĢ kapısı üzerinde çiniler dikkat çeker. Bu çiniler üzerinde iri harfli
talik hat yazısı ile “YA HAZRETĠ ERGUN” (Kabri Dönenler Camisinde olan Mevlevi
ġeyhi Ergun Çelebi) ifadesi okunmakta olup, yazı beyaz bırakılmıĢ fonu ise güzel bir
kobalt mavisi ile boyanmıĢtır. Bu iri harfli talik yazının üzerinde de “KUDDĠSE
SIRREHU” (Allah‟ın Sırrına erdi), alt kısmında ise “KETEBET-ÜL HAKĠR HALĠL
MAHĠR GAFERE LE LEK” (Tevazu sahibi, alçak gönüllü Halil Mahir‟i Allah (CC)
mağfiret etsin) ibaresi okunmaktadır.
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Resim 216. Kütahya Dönenler Camii Çini Kitabeleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Bu panonun üstünde ise daha küçük boyutlu 20x20 cm çinilerden oluĢan bir yazı
görülür ki bu yazıda da “YA HAZRETĠ MEVLANA” ibaresi yazmaktadır. Yazı
panonun 20. yüzyıl Kütahya çini örneklerinden biri olup, “YA HAZRETĠ ERGUN”
yazılı çiniler ise 19. yüzyıla aittir.
9) Kaditler Camii (1833-34)
Caminin ilk inĢası Kütahyalı Halil Kamil Ağa adlı biri tarafından 1833-34 yılları
arasında baĢlanmıĢsa da Hafız Mehmet tarafından tek katlı olarak bitirilmiĢtir. Daha
sonraları ise M. Yağcı Hacı Adil Bin Mehmet tarafından 1848 tarihinde geniĢ çaplı bir
bakım ve tadilattan sonra ikinci katı ilave edilmiĢtir.

Resim 217. Kütahya Kaditler Camii Çinilerinden Farklı Görüntüler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Camide bulunan çiniler ikinci kattaki mihrap üzerinde kendini gösterir. Mihrap
üzerindeki çini panoda, kobalt mavisi zemin üzerine beyaz kabartma boya ile sülüs
yazısı göze çarpmaktadır. Bu yazıda “KÜLLEMA DEHALE ALEYHA ZEKERĠYEL
MĠHRABE” (Zekeriya mihraba her girdiğinde) ibaresi okunmaktadır.
Yazının fonunda birbirine geometrik çizgilerle bağlı palmet ve rumilerden
oluĢan desenler göze çarpar. Panoda kullanılan kare çinilerin boyutları 20x20 cm olarak
tespit edilmiĢtir. Panonun çevresi firuze renkli bir çerçeve ile kaplıdır. Çerçevenin sol
alt köĢesinde yine “Amel-i Mehmed Emin telamiz-i Mehmed Hilmi Kütahya” imzası
bulunmaktadır.
Mihrabın sağ ve sol yanlarında “ALLAH” “MUHAMMED” isimleri kobalt
mavisi zemin üzerine beyaz boya olarak nakĢedilmiĢtir. Bu dairesel tabakların çapları
65 cm.dir.

Resim 218. Kaditler Camii Çini Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Caminin birinci ve ikinci katlarının tavanlarında askı çini toplar mevcuttur.
AhĢap tavanların ortalarında da sekizgen formlu tavan çinileri dikkat çekicidir. Sarkık
çini topların büyük olanının yüksekliği 30 cm, çapı 20 cm. küçük olan iki çini topların
ölçüleri de 15x20 cm olarak belirlenmiĢ olup, çinilerin yine Mehmet Emin Efendi
tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir.
10) Sadettin Camii (1899)
Bu caminin ilk yapılıĢ tarihi Miladi 1231-1243 tarihleri arasındadır. Ġmadettin
Hazer Dinar tarafından ahĢap olarak yaptırılmıĢtır. Cami 1822 tarihinde geçirdiği bir
yangın sonucunda tamamen yok olmuĢtur. Daha sonra Anadolu Valisi Hacı DerviĢ
Mehmet PaĢa tarafından yeniden yaptırılmıĢtır.
Cami mihrabının niĢi içindeki kartuĢ formundaki yazı panosu, 10x18,5 cm
boyutlarındaki Kütahya çinilerden oluĢmuĢtur.
Cami içindeki kobalt mavisi sülüs hatla beyaz çini formun üzerinde ise
“KÜLLEMA DEHALE ALEYHA ZEKERĠYEL MĠHRABE” (Zekeriya mihraba her
girdiğinde; Al-i Ġmran, 37) hat yazısı yer almaktadır.

Resim 219. Kütahya Saadettin Camii Çinilerinden Farklı Görünümler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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“BĠSMĠLLAHĠRRAHMANĠRRAHĠM” (Rahman Rahim Allah‟ın Ġsmiyle) yazısı, sol
tarafta ise (SADAKKALLAHÜL AZĠM) (Allah‟a hiç Ģüphesiz tasdik ve sadakatle)
yazıları kobalt renginde boyanmıĢtır.
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Bu caminin çini kitabesinde diğer bazı camilerde olduğu gibi; “Camii Saadettin
Amel-i Mehmet Emin min telamiz Mehmet Hilmi Kütahya” imzası bulunmaktadır.
Cami mihrabındaki bu çinilerin 19. yüzyıla ait olduğu bilinmektedir. Cami
tavanından Cumhuriyet dönemine ait çini askı topları sarkmaktadır.
11) Takvacılar Camii (1402)
Halk arasında; “DemirtaĢ PaĢa, TimurtaĢ PaĢa, Takkacılar Camii” diye çeĢitli
isimlerle bilinen bu caminin ilk yapılıĢı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak caminin
bir kilise üzerine inĢası DemirtaĢ PaĢa tarafından yaptırıldığı bilinmektedir109. Caminin
mihrap çinileri 1761 tarihli ve çinileri 16x22,5 cm ölçülerindedir.

Resim 220. Kütahya Takvacılar Camii Çinilerinden Farklı Görünümler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Mihrap içi çini kompozisyonunun esasını, iki yanda toplanan sütunlara sarılmıĢ
perdeler ve bu perdelerden sarkan püsküllerle, kandil motifleri teĢkil eder.

109

Oktay Aslanapa ve Dr. Phil, Osmanlılar Devrinde Kütahya Çinileri, (Ġstanbul: Ġstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü Yayınları, No:5, Üçler Basımevi, 1949), s.52.
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Resim 221. Kütahya Takvacılar Camii Çinilerinden Ayrıntılar
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

BeĢ kenarlı mihrap niĢi üst ve iki yanında mumlar, üç Ģamdan ile içi rumi
madalyonlarla iĢlenmiĢ çinilerle süslenmiĢtir. En alt iki desende iki sıra bordür vardır.
Bunlarda firuze, lacivert, sarı, yeĢil, mor, siyah ve kırmızı renkler kullanılmıĢtır.
3.11.4.1.2. Günümüz Kütahya’sında Bulunan Cumhuriyet Dönemi
Camilerinden Bazıları
1) ġevelli Camii (1966)
Kütahya Merkez Servi Mahallesi‟ndeki ġevelli Camii, 1966 tarihinde
yapılmıĢtır. Mihrap çinileri mavi beyaz, kobalt, firuze ve kırmızı renklerin hâkim
olduğu motiflerle süslenmiĢtir. Mihrabın sağ tarafından baĢlayıp mihrabın üstünden sol
tarafından aĢağı inen “Ayet‟el Kürsi”, Arapça harflerle kobalt zemin üzerine beyaz
renkle yazılmıĢtır. Mihrap duvarının en ortasında ise “FEVELLĠ VECHEKE ġADREL
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MESCĠDĠL HARAM” (Yönünü/yüzünü Mescid-il Haram‟a dön) ayeti yazılıdır. Ayrıca
mihrabın sağ ve sol duvarları üzerinde duvar tabakları içinde Arapça olarak “ALLAH”
ve “MUHAMMED” yazılıdır. Mihrap çinisinin yan duvarlarında 50 cm civarında
yükselen çini süslemeler vardır.

Resim 222. Kütahya Şevelli Camii İç Mekânından Görünüm
Fotoğraf: Nurettin Gülaçtı (2010)

ġevelli Camii‟nin içinde Osmanlı dönemi klasik unsurlarından sayılan Askı
Topları, zincirlerle tavandan aĢağı doğru sarkıtılarak cami içi süslemesinde
kullanılmıĢtır.

Resim 223. Kütahya Şevelli Camii Mavi Beyaz Askı Topları
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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2) Karakafaoğulları Aksa Camii (2007)
Kütahya‟da yapılmıĢ olan günümüzün en yeni camilerinden birisidir. Bu
caminin iç mekân duvarları 4 m. civarı yükseklikte çinilerle süslenmiĢtir. Mihrap
duvarlarının iki yanı ve üst duvar çevresinde kobalt zemin üzerine beyaz renkte Arapça
harflerle “Ayet-el Kürsi” yazısı yer almaktadır. Ayrıca mihrap duvarının orta kısmında
“FEVELLĠ VECHEKE ġADREL MESCĠDĠL HARAM” (Yönünü/yüzünü Mescid-il
Haram‟a dön) ayeti yer almaktadır. Caminin minber ve vaiz kürsüsü de tamamen
çinilerle kaplıdır. Vaiz kürsüsünün ön tarafında firuze renkli düz bordür döĢenmiĢken,
kürsünün arka tarafında bitkisel dekorlu bir çini pano yer almaktadır. Mihrabın
alınlığında ise Arapça “Besmele” yazısı yer almıĢtır.

Resim 224. Kütahya Karakafaoğulları Aksa Camii Çinilerinden Görüntü
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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3) Çinili Cami (Yakupoğlu Camisi; 1973)
Kütahya‟da Cumhuriyet döneminin en önemli çini eserlerinin baĢında Çinili
Cami (Yakupoğlu Camisi) yer alır. Çinili Cami Kütahya‟nın en hâkim tepelerinden
birisi olan Maltepe Mahallesi‟nde Ressam Ahmet Yakupoğlu tarafından 1973 yılında
yaptırılmıĢtır.
Yapı ve dekorasyonu Orta Asya Türk mimarisinden esinlenmiĢtir. Türkiye‟de
bir benzeri olmayan muhteĢem görünümlü Çinili Cami‟nin dıĢ cephesinde hat sanatının
en güzel örnekleri ile Kuran‟dan ayetler yer almaktadır.110

Resim 225. Kütahya Çinili Camii’nden İki Ayrı Görünüm
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Çinili cami sekizgen planlı, tek kubbeli ve tek minareli ve Ģerefesizdir. Caminin
içi ve dıĢı tamamıyla çinilerle süslenmiĢtir.
Minare, türkuaz, kobalt ve krem renklerinden oluĢan mozaik tarzında, baklava
dilimlerinden ve geometrik Ģekillerden meydana gelen bir süslemeye sahiptir.

110

Ġhsan Tunçoğlu, Dünyada Ġlkler ve Sırlar Kenti: Kütahya, (Kütahya: Aktüel Tanıtım ve Ofset
Hizmetleri, 2008), s.58.

198

Resim 226. Kütahya Çinili Cami Minare Kapısı
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Resim 227. Kütahya Çinili Cami’nin Cepheden Bir Görünümü
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Cephe kesitinden de anlaĢılacağı gibi beyaz, türkuaz, kobalt ve yeĢil renklerin
armonisinden meydana gelmiĢ baklava dilimi içerisinde geometrik Ģekillerle süsleme
zenginleĢtirilmiĢtir. Pencere alınlığı üstündeki kobalt ve mavi renklerden oluĢturulmuĢ
hat yazısında:
“EUZÜBĠLLAHĠMĠNEġġEYTANĠRRACĠM BĠSMĠLLAHĠRRAHMANĠRRAHĠM”
(KovulmuĢ Ģeytandan Allah‟a sığınırım Allah‟ın Ġsmiyle) ibaresi yer almıĢtır. Cephe
köĢegenleri beyaz renkli çiniler ile birbirinden ayrılarak süslemede yeni bir boyut ve
zenginlik kazandırılmak istenmiĢtir.
Caminin giriĢinde sağlı sollu duvar niĢleri ve içlerindeki kobalt, yeĢil, mavi,
kırmızı ve türkuaz renklerden oluĢturulan, ayaklı, üçayaklı saksı içinden yükselen çini
motifleri dekorasyon açısından özgün bir süsleme olarak karĢımıza çıkmaktadır.

Resim 228. Cami Girişinde Sağ ve Sol Duvarlar İçinde Yer Alan Duvar Nişi
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Resim 229. Çinili Cami İç Duvar Süslemelerinden Farklı Bir Kesit Görünüm
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Resim 230. Caminin İç Kısmından Bir Görünüm
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Caminin mihrabı taç baĢlıklı kobalt, mavi ve sarı renklerden oluĢan ince dallı
yapraklardan ve içlerinde açık mavi ile beyaz renklerden oluĢan küçük çiçekler yer
almaktadır. Mihrabın ortasında: “FEVELLĠ VECHEKE ġADREL MESCĠDĠL
HARAM” (Yönünü/yüzünü Mescidi Haram‟a dön) yazılıdır.

Resim 231. Çinili Cami Mihrap Çinileri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Mihrap çinileri; firuze, kırmızı, yeĢil renklerden meydana gelen ince kıvrık
dalların oluĢturduğu yaprak ve çiçeklerden oluĢmaktadır. Ayrıca mihrap içinde sarı ve
kobalt renklerden oluĢan bir karanfil resmi ile türkuaz renginden oluĢan ayaklı saksı
içinden yükselen çiçek süslemeleri yer almaktadır.
Mihrap duvarının sağ ve sol duvarlarından itibaren caminin iç duvarları yaklaĢık
bir buçuk metre yüksekliğinde altıgen ve türkuaz renkli çinilerle süslenmiĢtir. Bu
çinilerin ortalarında yer yer yine altıgen fayans içinde mavi, kobalt ve turkuvazın bir
arada kullanıldığı çiçek motifleri yer almıĢtır.

Resim 232. Çinili Cami’nin İç Duvar Süslemelerinden Kesit Görünüm
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Caminin her bir köĢe duvar yüzeyinde, içinde ayetlerin yer aldığı çini panolar ve
yanlarında yine ayrıca çini süslemelerinin yer aldığı motifler mevcuttur.
Günümüz Kütahya‟sında Selçuklu, Beylikler, Osmanlı dönemi camilerinin
yanında, Cumhuriyet dönemi mimarisinde yapılmıĢ onlarca cami örneği mevcuttur. Bu
camilerin tamamına yakını çini süslemelidir. Tezimizde bu camilere ancak birkaç
örnekle değinilmiĢtir.
3.11.4.2. ÇeĢme Çinileri ve Sebiller (Sakahaneler)
Anadolu‟da cami ve medreselerin cephesine yapılan çeĢme ve sebillerin çoğu
bugün de mevcuttur.
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Osmanlı dönemine ait en sade çeĢmeler genel olarak kesme taĢtan
yapılmıĢlardır. Bu çeĢmeler sivri kemerli duvar niĢleri olan, kabartma süslemelerle
iĢlenmiĢ ve bazen de kitabeli bir ayna taĢı ile kaplanarak bunun ortasından suyun
yalağına su akar biçimde yapılmıĢtır. Bu çeĢmeler Anadolu‟nun hemen her Ģehrinde
sokak baĢlarında, sokak içlerinde yer almaktadırlar.
Kütahya‟da “saka hane” adı verilen su tesisleri, hem çeĢme-Ģadırvan, hem de
sakaların su almaları için yapılmıĢtır. Bunlar genellikle Güneydoğu Anadolu
Ģehirlerinde (Diyarbakır) “Kastal” adı verilen ve devrin eyvanları içinde, sokak
kotundan aĢağıda yapılan benzer su tesislerinden farklıdırlar.
3.11.4.2.1 Kütahya Ulu Camii Saka Hanesi
Kütahya‟da Ulu Cami‟nin kuzeyinde yer alan Sakahane, aynı zamanda caminin
sebilleri ve tuvaletleri olarak da kullanılmaktadır. Yapının ilk mimarisi hakkında kesin
bilgi yoktur. Sakahanenin suyunun Selçuklu ümerasından Ġmadettin Hazer Dinar
tarafından getirilmiĢ olduğu bilinmektedir. Saka hanenin 1765 tarihinde Anadolu Valisi
Hacı Ali PaĢa tarafından tamir ettirildiği de kayıtlarda yer almıĢtır.
Yapının iki dıĢ duvarında sebiller görülmektedir. Sebillerin ayna taĢı üzerinde ve
tavan kenarlarında görülen çiniler, tek sıra halinde bordür çinileridir. Sakahanenin batı
duvarındaki sebiller üzerinde görülen çiniler 200x150 mm ölçülerindedir. Çiniler
üzerinde hançer yapraklar ve karanfiller dikkat çekicidir. Çini konturları kobalt mavisi
ile belirtilmiĢ, fon kobalt mavisi renginde bir ton ile boyanmıĢ, motifler ise beyaz olarak
bırakılmıĢtır. Hançer yaprakların damarlarında görülen laleler ve karanfilin renkli
yapraklarındaki beneklerde kırmızı renk kullanılmıĢtır.
Ulu Cami sakahanesinin güney cephesi duvarında, sebiller üzerinde görülen
bordür çinilerin ebatları 200x200 mm.dir. Bu çinilerin üzerindeki motifler bitkisel ve
geometrik unsurlardan oluĢmaktadır.
Sebillerin üzerini örten tavanın batı kenarında, iki küçük sekizgen tek parça
tavan çinisi görülmektedir.
Sakahanenin güneybatısında görülen çeĢmelerin tavanında, çok parçalı sekizgen
tavan çinileri vardır.
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Resim 233. Kütahya Ulu Cami Sakahanesi (1765)
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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3.11.4.2.2. Çinili ÇeĢme
Kütahya‟da mevcut önemli yapılar arasında yer alan çeĢmelerin biri de Çinili
ÇeĢme‟dir.

Resim 234. Çinili Çeşme
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Çinili ÇeĢme, 30 Ağustos Ġlkokulu‟nun köĢesinde iken Belediye‟nin Ģehir ve
çevre planlaması nedeniyle 2008 yılında bulunduğu yerden kaldırılarak Dönenler Camii
arkasındaki cadde üstüne taĢınmıĢtır. Çinili çeĢmenin ilk ve en eski yeri ise Bugün
Kütahya‟da 1 Nolu Sağlık Ocağı olarak kullanılan binanın karĢısındaki sokak baĢıdır.
Bu çeĢmenin eski ve orijinal çinilerinin tümü, büyük ihtimalle çeĢme taĢınırken
kırılmıĢ, kaybolmuĢtur. ÇeĢme orijinal plan özelliğini koruyarak 1952 yılında Öz Çini
Fabrikası yapımı çinilerle kaplanmıĢtır.
ÇeĢme aynasında üç ayrı çini pano dikkat çeker. Orta pano çinilerinin orta
kısmında kartuĢ Ģeklinde Arapça: “BĠSMĠLLAHĠRRAHMANĠRRAHĠM” yazısı yer
almaktadır. Pano çinileri 200x200 mm ölçülerindedir. Orta pano çinileri iri rumiler ve
palmetlerle süslenmiĢtir. Panoda kobalt, sarı, mavi, kırmızı ve küçük çiçeklerde ise
beyaz renkler kullanılmıĢtır.
Yanlardaki panolar ise beyaz zemin üzerine iri hançer yapraklar, hatayiler ve
serbest desen özelliği ile süslenmiĢtir.

Resim 235. Çinili Çeşme’den Kesit Görünümler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Kütahya çiniciliğinin 14. yüzyıldan günümüze kadar uzanan serüveni ve
bugünkü Kütahya‟nın çinicilik baĢkenti olduğu varsayımı ile özdeĢleĢtirildiğinde,
günümüz Kütahya‟sında yeterince Selçuklu, Osmanlı dönemi orijinal çinilerinin
bulunmadığı görülür. Bu durumun nedenleri arasında da, Kütahya‟nın Celali Ġsyanları
(1612)

sonucunda

tahrip

ediliĢi

gelmektedir.

Bu

hususa

Evliya

Çelebi

Seyahatnamesi‟nde de değinilmiĢtir. Diğer bir neden ise Kütahya‟da üretilen çini ve
seramiklerin kaliteli olanlarının Kütahya dıĢında tüketilmeleri, diğer arta kalanlarının
ise mimari eserlerde kullanılması olarak gösterilir.
Osmanlı‟nın son dönemlerinde Rıza PaĢa‟nın 1902-1903 yıllarında Kütahya eski
askerlik Ģubesi binasının önünde yaptırdığı çeĢme üç yıl sonra büyük bir yangında harap
olmuĢtur. Ancak çeĢme yeniden yaptırılır. Bu yeni çeĢmenin kitabesi Kütahya Çini
Müzesinde sergilenmektedir.

Resim 236. Kütahya Çini Müzesinde Sergilenen Çinili Çeşme Kitabesi
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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ÇeĢme Kitabesine ġu Dizeler Yazılıdır;
Bakın bu cilve-i Mevla ya ki evvelce de zaten anın say ile gelmiĢti vücuda bu
latif mebna;
Huda hıfz eylesin bundan sonra her türlü afetten muvaffak eyle sün emsalini
banisine Mevla;
Rıza PaĢa bin üç yüz onsekiz yılında yaptırdı
Yurtsuz bırakan yangın, üç yıl önce yok etti;
Bu defa emekleri övgüye değer Hüsnü beyin çabasıyla yeniden
Yaptırılıp, doğrusu; önülleri canlandırdı;
Tanrının bu tecellisine bakın ki, aten evvelce de onun
Emeğiyle bu güzel yapı vücuda gelmiĢti;
Tanrı bundan sonra her türlü afetten korusun
Tanrı benzerlerini yaptırana baĢarılar eylesin.
1337 (1921)
Kütahya‟da eski devir çinili çeĢmelerin sayısı çok az olmakla beraber günümüz
çeĢmelerinin tümü çini süslemelerle döĢenmiĢtir. Günümüz çeĢmelerine ıĢık tutması
amacıyla bazı çinili çeĢmeleri örnek verebiliriz.
3.11.4.2.3. Salihler ÇeĢmesi
Ġstasyon Caddesi üzerinde, Öğretmen Evi karĢısında yer alan Salihler ÇeĢmesi,
tamamıyla çinilerle kaplı olup, kare planlıdır ve dört bir yanında çeĢmesi vardır.
ÇeĢmeler niĢ girintisi içinde yer alırlar. Yapının üst köĢesindeki çiniler firuze renkli
zemin üzerinde siyah renkte Arapça: “VEMĠNELMEE‟Ġ KÜLLE ġEY‟ĠN HAYY” (Her
Ģey su ile hayat bulur) yazısı yer almaktadır.
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Resim 237. Salihler Çeşmesi (1995)
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

3.11.4.2.4. Ahmet Yakupoğlu ÇeĢmesi
Kütahya‟da yer alan çeĢmelerden ikisi de Maltepe Mahallesi Ahmet Yakupoğlu
Çinili Cami‟nin yanında yer alan çinili çeĢmelerdir. ÇeĢmelerden biri klasik ve
moderniz mi de içinde barındıran bir görünüme sahiptir. ÇeĢme aynasında kırmızı
rengin hâkim olduğu çini süslemeler mevcuttur.

Resim 238. Ahmet Yakupoğlu Çeşmesi
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Ġkinci çeĢme ise Çinili Cami‟nin karĢısındaki sokak baĢında yer almaktadır.
ÇeĢme türkuaz renkli sade çinilerle dekore edilmiĢtir.

Resim 239. Ahmet Yakupoğlu Çeşmesinden Kesit
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Resim 240. Çinili Çeşme Örneği
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Cumhuriyet dönemi Kütahya‟sında çinili ve çinisiz onlarca çeĢme örneği vermek
mümkündür.
3.11.4.3. Türbe Çinileri
Türbe kelime anlamı olarak; Osmanlı veya Ġslam inanıĢında mezar yapısına
denir. Selçuklular döneminde mezar yapılarına kümbet, baĢka kültürlere ait olanlara ise
anıt-mezar, mausoleum vs. gibi adlar verilirdi.
Osmanlı mimarisinde mezar anıtları, genellikle kubbeyle örtülü, dörtgen veya
çokgen planlı oldukça basit yapılardır. Süslemelerinde ortak yönler ve belli bir program
tespiti güçtür. Bulundukları yerin mahalli üslup ve zevki yanı sıra, hatırasına inĢa
edildikleri Ģahsın önemine göre çeĢitli tarzlarda süslenmiĢlerdir.
Türbeler hakkında yapılan kısa bir tanımlamadan sonra, türbeleri de kendi
aralarında sınıflamak mümkündür. Bunların birincisi, sade yapılmıĢ türbelerdir. Bunlar
nispeten sade süslemelere sahiptirler. Bu türbelerde taĢ ve tuğla ile dıĢ cephe
süslemelerinin yapıldığını görürüz. Bu türde yapılıp süslenen türbelerin, genellikle
ikinci derecede önem verilen kimselere ait oldukları saptanmıĢtır. PadiĢah türbelerinden
bu sınıfa giren yoktur.
Ġkinci çeĢit türbeler, içi süslü türbelerdir. Osmanlı döneminin veya mimarisinin
çok zengin süslemesiyle tek örneği, daha öncede değinildiği gibi Bursa‟daki YeĢil
Türbe‟dir.
Kütahya‟da türbe çini süslemelerine verilecek en güzel örnek ise; Gaybiefendi
Mahallesi‟ndeki Musalla Mezarlığı‟nda bulunan Sunullah Gaybi (Huda Rabbim) Efendi
Türbesi‟dir.
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Resim 241. Sunullah Gaybi Efendi Türbesi
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Resim 242. Sunullah Gaybi Lahit ve Çinileri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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17. yüzyıl ikinci yarısından kalma bu türbe 1980 yılında yeniden onarılarak
bugünkü konumuna getirilmiĢtir. Yapı kesme taĢ kaplamalı, bir tarafından geniĢ bir
kemerle dıĢa açık, tuğla kubbeli küçük bir yapıdır. Türbe cephelerinin iki yanında ve
kapı kemeri üzerinde rozet ve Ģeritler çiniden yapılmıĢtır.
Kütahya‟da bulunan çinili türbelerin en baĢında gelenler Germiyanoğlu Yakup
Bey‟in türbesi ile Ġshak Fakih türbesidir. Türbeler hakkında bilgi Germiyanoğulları
Dönemi‟nde verildiğinden bilgi tekrarı yapılmamıĢtır.
Kütahya‟da birçok türbe mimarisinin yanında birçok yatır da (Kutsal Ġnsan,
“Kutsal Mezar”) mevcuttur. Yatırların bazıları ana caddelerin tam ortasında kalmıĢtır.
Bunlar bulundukları yerlerde sade bir mezar ile bırakılmıĢ üstleri türbe Ģeklinde
örtülmemiĢtir. Kütahya‟daki mevcut türbelerin çinili olanları üç adettir. Bunların
dıĢındakiler, tuğla gibi mimari unsurlardan yapılmıĢtır.
3.11.4.4. Medrese Çinileri
Sözlük anlamı olarak medrese; bugünkü orta ve yükseköğretime denk düzeyde
eğitim veren Ġslam okulu ve okul yapısıdır. Selçuklu ve Beylikler devrinde mimari
bakımdan geçirdiği çeĢitli denemelerden sonra Osmanlı mimarisinde medrese, belirli
ana prensiplere her zaman sadık kalınmıĢtır. Medrese oluĢumları itibariyle bir giriĢ ve
bir dershane eyvanı ile revaklı avlu etrafına toplanmıĢ hücrelerden ibaret olan Osmanlı
medresesinde hemen hemen bütün bölümlerin kubbelerle örülmesi tercih edilirdi.
Medreseler, genellikle bir külliyenin parçası olup, bağlı olduğu camiye nazaran daha
mütevazı malzeme ile inĢa edilmiĢ ve daha sade Ģekilde süslenmiĢlerdir.
Kütahya Ulu Cami‟sinin doğusunda yer alan Vecidiye Medresesi, Demirkapı
veya Molla Abdülvacid Medresesi olarak da tanınmaktadır. Bu medresenin dıĢında
medreseler bulunsa da hiçbirinde süsleme unsuru olarak çininin kullanıldığına dair
belirti veya kalıntıya rastlanmamıĢtır.
3.11.4.5. Kapı Üstü Dini Ġçerikli Arapça ve Ermenice Levhalar
Dünyanın dört bir yanında insanlar, inanıĢları doğrultusunda evlerinin kapı giriĢi
üstüne çeĢitli yazı yazmıĢ, sembol veya çağrıĢım oluĢturacak metalar asmıĢlardır. Kapı
üstü yazı kültürünün oluĢmasında dinin önemi büyüktür. Ülkemizde kapı üstü
yazılarının Arapça olmasının nedeni; Kur‟an harflerinin Arapça olmasındandır.
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Dini içerikli bu uygulamalar; Besmele, MaĢallah, nazar boncuğu, at nalı ve
geyik boynuzu gibi inanç amaçlı veya onu okuyanı belli bir duygu ve düĢünceye sevk
etmesi için kullanılır.
Günümüz Kütahya‟sında bazı evlerin giriĢ kapılarının üstünde hala, Arapça
yazılı çini levhalar bulunmaktadır (Resim.245-251).

Resim 243. Kütahya’daki 18. yy. Kapı Üstü Çini Levha Örnekleri
Kürkman, 2005, s.244.

Resim 244. Kütahya’daki 18. yy. Kapı Üstü Ermenice Çini Levha
Kürkman, 2005, s.244.

Ermenice yazılmıĢ metinde: “Tanrım ve Kutsal Ġsa, Sarkis‟in bu evi 1170 (1721)
yılının 17 Martında, bir Cuma günü inĢa edildi” yazılıdır.
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Resim 245. Kütahya’dan Kapı Üstü Çini Levha Örneği (1)
Balıklı Mahallesi, Osmanlı Caddesi, No:102.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Resim 246. Kütahya’dan Kapı Üstü Çini Levha Örneği (2)
Balıklı Mahallesi, Çengel Sokak, No:9.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Resim 247. Kütahya’dan Kapı Üstü Çini Levha Örneği (3)
Pirler Mahallesi, Germiyan Sokak, Kütahya Kent Tarihi Müzesi.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Resim 248. Kütahya’dan Kapı Üstü Çini Levha Örneği (4)
Pirler Mahallesi, Ihlamur Sokak, No:2.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Resim 249. Kütahya’dan Çinili Kapı Girişi ve Kapı Üstü Çinisi
Kıbrıs Caddesi, Ġmbat Sokak.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

3.11.4.6. Dini Amaçlı Dekoratif Süslemeler
Cumhuriyet dönemi Kütahya çiniciliğindeki süsleme unsurları olan tabak, vazo
dıĢında dini ve mimari amaçlı çiniler de uygulanmaktadır. Süs eĢyası olarak kullanılan
bu çiniler genellikle cami, ev ve büro gibi yerlerde kullanılan ayetli ya da desenli
ürünler olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Cami içi süslemelerde duvar çinisi, mihrap, minber, vaiz kürsüsü çinileri, askı
topları, kitabeler ve duvar tabaklarının içine Arapça olarak yazılmıĢ: “Allah,
Muhammed, ilk dört halifenin isimleri, Hz. Muhammed‟in torunları Hasan ve Hüseyin”
isimlerini gösterebiliriz. Dini amaçlarla hazırlanmıĢ diğer çini çalıĢmalarını aĢağıdaki
gibi sıralayabiliriz:
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3.11.4.6.1. Kâbe Tasvirli Çini Süslemeler
Osmanlı döneminde Kütahya‟da üretilmiĢ Kâbe tasvirli çiniler, nadir görülen
süslemeler arasındadır.
Kütahya Ulu Cami‟nin mihrabı sağ yan duvarı üzerine monte edilmiĢ 200x200
mm ölçülerinde dört çini üzerine iĢlenmiĢ Kâbe tasviri görülmektedir. Çini pano Ulu
Cami içerisinde yer alan Osmanlı dönemine ait tek çinidir. Panonun üst tarafında, ince
yazı frizinde Arapça olarak: “ĠNNE EVVELE BEYTĠN VUDĠA LĠNNASĠ LELLEZĠ
BĠBEKKETE MÜBAREKEN VE HÜDEYLĠL ÂLEMĠN” (ġüphesiz, insanlar için
kurulan ilk mabet, elbette Mekke‟deki o çok mübarek ve âlemlere hidayet olan Beyt‟tir.
(Al-i Ġmran 96) yazılıdır. Çini üzerine iĢlenmiĢ kompozisyonun merkezinde Kâbe yapısı
dikkat çekici bir güzellikte görülmektedir. Kâbe ve çevresinde yer alan yapılar,
sembolik olarak iĢlenmiĢtir. Çizimler bozuk bir perspektif ile ele alınmıĢtır. Kâbe ve
çevresindeki yapılar tek tek iĢlenmiĢ ve altlarına isimleri de yazılmıĢtır. Mekke dağları
iki yanda aynı perspektif anlayıĢı içinde belirtilmiĢtir. Merkezde görülen Kâbe binası,
siyah renkle boyanmıĢ, çevresinde sivri kemerli revak kubbeleri en dıĢ bordürü
oluĢturmuĢtur. Kâbe avlusu patlıcan moru ve kalın çizgilerle bölümlere ayrılmıĢtır.
Panonun avlusuna serpiĢtirilmiĢ olan yapılar, Müslümanlıkta yer alan mezhepleri
sembolize ederler. Kâbe‟nin Ģebekeli kısmı hilal biçiminde belirtilmiĢ ve avlu içinde de
altı adet palmiye ve hurma ağacı gösterilmiĢtir. Panoda yer alan minareler kaba bir
Ģekilde iĢlenmiĢtir. Minareler üstte iki, sağ yanda üç, alt kenarda içeride bir adet ve sol
yanda da bir tane olmak üzere toplam yedi adettir. Çinide Kâbe yapısının solunda
Hacerül Esved ve Altın Oluk da belirtilmiĢtir.
Çini panoda genel olarak siyah, firuze, sarı, kobalt mavisi, mangan moru ve yeĢil
renkler kullanılmıĢtır. Panoda yer alan yazılar siyah renktedir. Kâbe tasvirli olarak
bilinen otuz beĢ çini panodan biri de Kütahya Ulu Cami içinde yer alan bu panodur.
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Resim 250. Kütahya Ulu Cami İçindeki Kâbe Tasvirli Çini Pano
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Panonun 1805 yılında caminin tamiratı sırasında bugünkü yerine monte edilmiĢ
olduğu tahmin edilmektedir.
Türk çini sanatında ilginç bir grup teĢkil eden Kâbe tasvirli çinilerin de 17.
yüzyıl sonu, 18. yüzyıl baĢına tarihlenen bazı örnekleri renk ve teknik özellikleri ile
Kütahya çini sanatını zenginleĢtirir.111
Ġstanbul Topkapı Sarayı‟nda bulunan bir baĢka Kâbe tasvirli çini de Kütahyalı
çiniciler tarafından yapılmıĢtır.

111

ġerare Yetkin, “Kütahya DıĢındaki Kütahya Çinileri ile Süslü Eserler”, Kütahya, (Ġstanbul: Kütahya
Belediyesi, 1981-1982), s.83.
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Resim 251. Topkapı Sarayı’ndaki Kâbe Tasvirli Çini Pano
Bu çini pano; “Ġskender teberdar-ı hassa” imzalı ve 1077/1666 tarihlidir. Pano 150x197 cm
ebadındadır.
Kürkman, 2005, s.168.
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3.11.4.6.2. Kilise Ġçi Süslemeler
Kütahya‟da Meryem Ana Kilisesi‟ne ait vakfiye defterinin 1444/45 ve 1485/86
tarihli kayıtlarında iki çinici adının geçmesini tespit eden Carswell ve Dowsett‟in
araĢtırmaları da Kütahya‟da çiniciliğin 15. yüzyılda baĢladığını açıklar.
Kütahya çinileri ile süslenmiĢ kiliseler oldukça yaygındır. Özellikle de 18.
yüzyıla ait olan bu çiniler Ermeni ustalar tarafından yapılmıĢ olup, Ermenice, Rumca
kitabeler, haçlar, kerubin (stilize edilmiĢ melek) ve aziz figürleri, Tevrat ve Ġncil‟den
sahnelerin yer aldığı görülmektedir.
1765 yılına kadar çiniler üzerinde ve bilhassa camilerde hiç görülmeyen kerubin
figürleri bu dönemde görülmeye baĢladı. Bunların ilk örnekleri Kudüs‟te Saint Jacques
Le Majeur Kilisesi için hazırlanmıĢ olup, halen Sevres Müzesi‟nde bulunan 1838-1843
tarihli Kütahya çinilerinde bulunmaktadır.

Resim 252. Kerubin Figürlü Çini

Çini fayans üzerine uygulanan kerubinleri askı topları üzerinde de sıklıkla
görebilmekteyiz. Kütahyalı çinicilerin üretmiĢ olduğu bazı Kerubin örnekleri Kurdiyan
Koleksiyonu‟nda bulunmaktadır. Bu çini kerubinler de 18. yüzyıl baĢlarından kalmadır.
Kütahyalı çiniciler büyük bir hoĢgörü ile çalıĢılarak, camiler için olduğu kadar,
kiliselerin çini süslemeleri için de üretim yapmıĢlardır.
18. yüzyılda inĢa edilen ya da onarılan cami ve kiliselerde kullanılan Kütahya
çinilerinde belli bir üslup değiĢikliği de görülmektedir.

221

Kerubin figürünü gösteren Kütahya çinilerinin en eski örneklerini Ġstanbul
Tophane‟de Kirkor Lusavoriç Kilisesi‟nde görmek mümkündür. Ayrıca kilise içi
süslemelerde haç sembolleri de çok kullanılmıĢtır.
Kayseri civarında Muncusun‟da bulunan Sırp Astvazezin Kilisesi‟nde 1762
tarihli ve Kayseri içinde Sırp Karabet Manastırı‟nda türbenin bulunduğu küçük kilisede
1799 tarihli Kütahya çinileri görülmektedir. Bu tarzda 18. yüzyıl baĢlarından itibaren
birbirinden görerek yayılan ve hemen hemen bütün Ermeni kiliselerinin bulunduğu
birçok memleket veya ülkelerden Kütahya atölyelerine sipariĢler verilmiĢtir.
Kerubin figürlerinden sonra, kilise içi süslemelerinde ikonografik tasvirlerin
imalatı da yapılmıĢtır.
3.11.4.6.3. Kilise Ġçi Ġkonografik Tasvirlemeler
Hıristiyanlık inancına dayalı dini sanatın farklı kategorileri arasında yer alan
kilise içi ikonografik tasvirlerde kullanılan figürler, Ġslami süsleme anlayıĢından çok
farklılık göstermektedir. Ġslami sanatta cami içi ikonografik veya figüratif (Kerubin)
süslemelerinin kullanımına hoĢ bakılmamıĢ ve kullanılmamaktadır. Ancak nesnelerin
arasındaki mananın, harf ya da harflerin Ģekillendirilerek ifade edilmesine izin
verilmiĢtir.112 Örneğin, Ġslami sanatlarda balık figürünün doğrudan cami içi
süslemelerinde kullanımına izin verilmezken, aynı balığın bir ayetin yazılımında hat
sanatına dönüĢtürülerek uygulanmasına müsaade edilmiĢtir.
Kilise içi süslemelerde Hz. Ġsa, Hz. Meryem ve havarilerinin sembolik resimleri
gerek çini üzerine gerek duvar fresklerine ve gerekse vitray süslemelere dönüĢtürülerek
uygulanması normaldir.

112

Ġsmail Rêci el-Farukî ve Luis Lâmia el-Farukî, Ġslam Kültür Atlası, Çeviren: Mustafa Okan Kibaroğlu
ve Zerrin Kibaroğlu, (Ġstanbul: Ġnkılâp, 1986), s.4.
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Resim 253. Seyyid Nakib el-Atlas’ın Çizdiği Balık Şeklinde “Besmele”
Ġsmail ve Lâmia el-Farukî, 1986, s.4.

Hıristiyanlık dininde geniĢ bir çerçevede ele alınan süsleme sanatı, yalnız kilise
içinde değil mezarlıklarında da haç, Ġsa ve Meryem resimleri ve heykelleriyle de
kendini göstermektedir.
Hıristiyanlık inancında benimsenen Hz. Ġsa‟nın, Hz. Allah‟ın (CC) oğlu oluĢu ve
dolayısıyla da Hz. Ġsa‟nın da koruyucu bir güce sahip olduğu, Baba-Oğul-Kutsal Ruh
iliĢkisi içinde betimlemeleri rahatlıkla yapılabilmektedir.

(a)

(b)
Resim 254. Meryem ve İsa

a) Kürkman, 2005, s.87‟den Meryem ve Ġsa.
b) Kütahya Çini Müzesi‟nde sergilenmekte olan Hz. Ġsa‟nın tasviri; Fotoğraf: Gülaçtı (2010)
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Resim 255. Hz. Meryem Suna ve İnan Kıraç Vakfı Çini İkonası113

3.12. KÜTAHYA ÇĠNĠ VE SERAMĠKLERĠNĠN ġEKĠLLENDĠRĠLMESĠNDE
KULLANILAN ALETLERĠN YÖRESEL ADLARI VE ġEKĠLLERĠ
Seramikte ilk Ģekillendirme insan eliyle yapılmıĢtı. Bu nedenle Ģekillendirmede
ilk aletin insan eli olduğu da söylenebilir.
Seramik Ģekillendirmede kullanılan aletlerin isimleri yörelere göre farklılıklar
gösterse de iĢlevleri bakımından aynıdırlar.
Kütahya seramik ve çinilerinin tornada Ģekillendirilmesinde yardımcı malzeme
olarak kullandıkları aletlerin yöresel isim ve Ģekilleri Ģöyledir:
113

“Suna ve Ġnanç Kıraç Vakfı…”, s.70.
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3.12.1. Petröz (Çeki Tahtası)
Çömlekçi tornasında Ģekillendirilen ürünlerin yüzey düzeltmelerinde kullanılan
ĢimĢir, meĢe veya gürgen gibi ağaçlardan yapılan kenar yüzeyleri düzgün ve keskin olan
bir alettir. Bu çeki tahtasına Kütahya‟da “Petröz” adı verilmektedir.

Resim 256. Çeki Tahtası (Petröz) Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

3.12.2. Namlu
Çamurun Ģekillendirilmesinde kullanılan metal bir bıçaktır. Çanağın kenar
düzlemelerinde kullanılır.

Resim 256. Namlu
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

3.12.3. Kargaburnu
Küçük fincanların altlarını (dip) almakta ve küçük kapakların yapımında
kullanılan kalın sacdan yapılmıĢ bir alettir.
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Resim 257. Kargaburnu
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

3.12.4. Ġsimsiz
Kütahya çömlekçiliğinde tornada elle biçimlendirilen çamur formların
Ģekillendirilmesinde kullanılan metalden yapılmıĢ farklı biçimlerdeki aletlerdir. Bu
aletlerin belli bir adları olmamakla beraber, bazen bıçak olarak adlandırıldıkları da
bilinmektedir.

Resim 258. İsimsiz (Bıçak) Olarak Bilinen Aletlerden Genel Görünüm
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

3.12.5. Kıl Fırçalar (EĢek Yelesi, Tay Yelesi, Keçi Kılı Fırçalar)
Çini ürünlerin dekorlanmasında kullanılan en eski ve önemli dekorlama
araçlarının en baĢında yer alan bu fırçaların kullanımı Eski Tunç Çağlarına kadar
dayanmaktadır. Nitekim Kütahya Seyitömer Arkeolojik kazılarında da kıl fırça
saplarına

rastlanmıĢtır.

sergilenmektedir.

Bu

fırça

sapları

Kütahya

Arkeoloji

Müzesi‟nde
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Resim 259. Kütahya Seyitömer Höyüğünde Bulunmuş En Eski Kıl Fırça Sapları
Eski Tunç çağı (M.Ö. 3000-2000). K.A.M.‟de sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Sol üst fırça sapı: Üçgen gövdeli, sol ortada sivrilik görülen tutamaklı olan bu
fırça sapı kırmızı çamur bünyeli ve az miktarda da mika katkılıdır. Envanter No:8432.
Sağ üst fırça sapı: Üçgen gövdeli, üst ortada sivrilerek yükselen tutamaklı,
tutamak üstü yatay delikli. Alt bölüm hafif dıĢbükey hatlı olup birbirine paralel dört sıra
delikler vardır. Kahverengi çamurlu az mika katkılıdır. Gövdenin alt kenarı yarıya kadar
kırıktır. Envanter No: 8459.
Sol alt fırça: Yüksekliği: 2,3 cm, uzunluğu: 6,8 cm, geniĢliği 6,2 cm, kıl
derinliği: 0,8 cm.dir. Kenarları yuvarlatılmıĢ, üçgen prizmal gövdeli yatay ip deliklidir.
Dip kısmında dikine açılmıĢ kıl delikleri yer alır. Devetüyü renkli çamur astarlıdır.
Kıllar sonradan örnek olarak takılmıĢtır. Envanter No: 10010.
Sağ alt fırça: Yüksekliği 2,3 cm, uzunluğu: 6,7 cm, geniĢliği: 5,6 cm, delik
yarıçapı: 0,8 cm‟dir. Kenarları yuvarlatılmıĢ, üçgen priz mal gövdeli, yatay ip delikli
dip kısım yüzeyi ince fırça delikleri ile kaplı, devetüyü renkli çamur astarlıdır. Envanter
No: 9773.
Günümüz Kütahya‟sında da genel olarak eĢek yelesindeki kıllardan yapılan
fırçalarla dekorlama yapılmaktadır. Bu fırçaların en büyük özelliği yumuĢak ve
dayanıklı olmasıdır. Ayrıca da bu fırçalardan baĢka fabrikasyon olarak imal edilen kıl
fırçalardan da yararlanılmaktadır.
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Çinilerin tahrirlenmesinde daha çok, ince uçlu 2, 3, 4, 5 numara hazır sentetik
uçlu samur kıl fırçalar tercih edilmektedir. Bunun nedeni de tahrir çizgilerinin bazen
çok ince çizilme gereğidir.
Ürünün boyanmasına göre farklı kalınlıkta fırça kullanılır (0, 1, 2, 3… vb.). EĢek
kılı fırçalar ise daha çok motiflerin iç veya dekoru yapılan ürünün geniĢ yüzeylerinin
boyanmasında tercih edilmektedir.

Resim 260. Eşek Yelesinden Yapılmış Fırçalar
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Resim 261. Fabrikasyon (Hazır) Fırçalar
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

3.12.6. Tirlin
Çinilerin dekorlanmasında özellikle de tabak gibi yayvan ve geniĢ ürünlerin iç
yüzeyleri ile ağız kısımlarına file çekmede kullanılır. Ağız açıklığı ayarlanabildiği için
istenilen kalınlıkta çizgi çekmek içinde kullanılır. Dairesel çizim için pergele de
takılabilir. Düz çizgi için ayrıca bir sap kullanılır.
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Resim 262. Tirlin Takımı
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

3.12.7. ParĢömen Kâğıdı
Çinicilikte kullanılan önemli araçlardan biridir. Süslemesi yapılacak yüzeyin
çapına uygun ölçüdeki parĢömen kâğıdına desen çizimi gerçekleĢtirilir. Bundan sonra
kağıttaki tasarımın çizgileri üzerinden boncuk iğnesi ile 1 mm. aralıklarla delinerek
kullanıma hazır hale getirilmelidir.

Resim 263. Parşömen Kâğıdı ve Desen
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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3.12.8. Boncuk Ġğnesi
Boncuk iğnesi, parĢömen kâğıt üzerindeki desenin çizgileri üzerinde delik
delmede kullanılır. Bu delikler parĢömen kâğıdına çizilen desenin kömür tozu ile çiniye
aktarılabilmesi için gereklidir. Ġğne kalem ucuna sabitlenerek delme iĢlemi
gerçekleĢtirilir.

Resim 264. İğne ve Kalemi
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

3.12.9. Kömür Tozu veya Toner Tozu
ParĢömen kâğıdına çizilen desenin çiniye aktarılmasında kullanılır. Desenin iğne
ile delinmiĢ yüzeyi üzerinden kömür tozu veya fotokopi makinelerinin atık tonerleri
kullanılarak desen çiniye aktarılır. MeĢe kömürü veya Toner bez bir torbaya konur.
Torbaya hafifçe vurmak suretiyle akıtılan toz desen çizgileri üzerine serpiĢtirilir.
Son yıllarda yaygınlaĢan fotokopi ve yazıcı kullanımı nedeniyle atık toner
kullanımında artıĢ olsa da çiniciler genellikle kömür tozunu tercih etmektedirler. Bunun
nedeni, toner tozunun kanserojen madde içermesidir. Kütahya çiniciliğinde “Baskıdan
ziyade kömür tozuyla desenin üzerine aktarmalar vardır.”114

114

Mehmet Koçer, “Kütahya‟da Çini Sanatı Artık Bir Sektöre DönüĢtü”, Seramik Türkiye: Türkiye
Seramik Federasyonu Dergisi, S.34 (Ekim-Aralık 2010), s.55.
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Resim 265. Kömür Tozu
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

3.12.10. Pergel
Pergel, tabak gibi yayvan ürünlerin desen çizilmeden önce, tabak merkezlerinin
bulunmasında ve file denilen ürün ağzındaki tek veya çift sıralı uzun devamlı çizgilerin
çizilecek noktalarının doğru tespitinde de kullanılır.

Resim 266. Pergel
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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3.12.11. Yağdanlık (Pompa)
Cumhuriyet dönemi Kütahya‟sından kabartma dekorlarının yapımında yağdanlık
denilen plastik kaplardan yararlanılır. Bu kaplar, uçlarına 0,5 kalem ucu takılarak
kullanılır.

Resim 267. Yağdanlıklar (Pompa)
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

3.13. KÜTAHYA ÇĠNĠCĠLĠĞĠNDE KULLANILAN SIRALTI BOYALARI VE
REÇETELERĠ
Çinicilikte

kullanılan

sıraltı

boyaları,

Kütahyalı

ustalar

tarafından

hazırlanıyordu, Ģimdi ise genellikle hazır boyalar satın alınarak kullanılmaktadır.
Cumhuriyetten önce uygulanan bazı sıraltı boyaların reçeteleri Ģöyledir:115
Sarı
Sarı boya
Astarlık taĢ
Sırça
Kırklar kili

115

Çini, (2002), s.178.

%
100
30
10

80
10
20
-
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Kırmızı
AĢı (Kırmızı)
Astarlık TaĢ
Sülyen
Lacivert
Kobalt oksit
Tuval (Bakır Oksit)
Astarlık TaĢ
AĢı

%
40
10
5
%
40
10
20
10

Siyah
Krom oksit
Astarlık TaĢ
AĢ

%
40
10
2

Mor
Manganez oksit
Astarlık taĢ
Siyah kobalt

%
40
10
Ġstenilen tona göre

Firuze
(Türkuaz-açık yeĢil)
Tuval (Bakır Oksit)
Astarlık TaĢ
Lacivert Boya Suyu

%
100
100
2

Koyu (Yaprak) YeĢili
Ġthal yeĢil
Astarlık TaĢ

400
400

Koyu YeĢil (Ġmalat)
Potasyum kromat
Kükürt
Astarlık taĢ
Sülyen

%
100
10
100
80

Kabartma Boya
Astar
Sırça
Boya

%
400
600

%
2
1
Ġstenilen tona göre

Bütün malzemeler temiz, ince toz haline getirilip suda ezildikten sonra çok sık
elekten geçirilmesi gerekir. Tüm bunların hepsi karıĢtırılıp soba ateĢinde, ateĢ tavasında
piĢirildikten sonra soğuk su içine atılarak karıĢtırılır ve sarı suyu birkaç defa değiĢtirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KÜTAHYA ÇĠNĠCĠLĠĞĠNE HĠZMET VEREN USTALAR, ATÖLYE VE
FABRĠKALAR

4.1. KÜTAHYA ÇĠNĠCĠLĠĞĠNE HĠZMET VEREN USTALAR VE ATÖLYELER
Çinicilik sanatının Türklerle beraber Anadolu‟ya geldiği “Çininin Tanımı”
kısmında belirtilmiĢti. Tarihsel süreç içerisinde yer alıp günümüze kadar gelen çini
sanatı da dahil olmak üzere, hangi meslek dalında olur ise olsun, o alanda hizmet verip
emeği geçen tüm zanaat erbabının isimlerinin tek tek bilinmesi ya da tespit edilmesi
mümkün değildir. Ancak bazı zanaatkârların (ustaların) isimleri tespit edilebilmiĢ ve
değinilmiĢtir.
Anadolu çinicilik sanatının kökeninde öncelikle Selçuklu çini ustaları yer alırlar.
Bu ustalardan birisi de, Konya‟da 1243 yılında yapılmıĢ olan Sırçalı Medrese
Kitabesi‟nde: “Amel-i Muhammed bin Muhammed bin Osman albenna al Tûsi”
cümlesiyle adı geçen çini ustasıdır.116
Osmanlılar döneminde adı tespit edilmiĢ bazı çini ustaları da mevcuttur.
Türk el sanatlarının Anadolu‟da yayılması ve geliĢmesi amacıyla Yavuz Sultan
Selim Ġran seferinden dönerken değiĢik sanat ustalarından yaklaĢık 750 ustayı
(sanatçıyı) beraberinde Anadolu‟ya getirmiĢtir. Bu sanatçıların 16‟sı nakkaĢ (desinatör)
dür.
Yazılı kaynaklara göre bunlar; Abdülali Tebrizi, Abdülfettah Tebrizi,
Abdülhalik Tebrizi, Abdülhamit Tebrizi, Abdülmecit Tebrizi, Ali Bey Tebrizi, Ali Can
Tebrizi, yanında KaĢigerani (çiniciler): Abdurrezzûk, Burhan, Ali, Habib Tebrizi, Ali
Kulu Tebrizi, Mahmut Tebrizi, Mansur Big, Mehmet bin Abdurrahman, Melek Ahmet
Tebrizi, Mir Aga Tebrizi, Muhammet Ali Tebrizi.117
Adı geçen sanatçıların çini sanatımızın bugünkü noktaya gelmesinde katkılarının
büyük olduğu muhakkaktır.

116
117

Çini, (1991), s.49.
Kütahya Ansiklopedisi, s.69.
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Osmanlıların en önemli özelliği yönetimlerindeki topraklarda yaĢayan halka din,
ırk ve kültür farkı gözetmeksizin eĢit ve büyük bir hoĢgörü içinde davranmasıydı.
Bu nedenledir ki bu hoĢgörü sayesinde Kütahya çini ve seramik eserlerinin
Ġmalatında Müslüman ustalar ile beraber Hıristiyan ustaların çalıĢtırıldığı ve bu ustaların
hem Müslüman ve hem de Hıristiyan cemaatlerin ihtiyaçlarına cevap verecek Ģekilde
birlikte eserler ürettikleri günümüze kadar ulaĢan örneklerden açıkça görülmektedir.
Osmanlılar döneminde adı tespit edilebilen birçok çini ustası vardır. Ancak
yüzyıllar boyu Türk çiniciliğine (Selçuklu ve Osmanlı dâhil) çok değerli eserler
kazandıran çini ustaları hakkında ayrıntılı bilgilere sahip değiliz. Adı geçen ya da tespit
edilenler de bazı yapılarda veya kitabelerde isimleri geçen ustalardır.
4.1.1. Selçuklu Dönemi Kütahya Çiniciliğine Hizmet VermiĢ Ustalar
Marendi Ahmet Usta: 1220 dolayında yaĢamıĢtır. Sivas Ġzzeddin Keykâvus
Türbesi ile Niksar (Tokat) Kırkkızlar Türbesi‟nde çalıĢmıĢtır.118
Kerimeddin ErdiĢah: Konya Alaattin Camii kuzey-batı kapısında bulunan çini
tabakta yer almaktadır.
Ahmed bin Yakub ile Mimar Yakub bin Ebubekir el Mallatı: 1224 tarihli
Eski Malatya Ulu Camii kitabesinde yer almaktadır.
Muhammed bin Mahmud: Aslen Aksaraylıdır. Amasya‟daki Burmalı Minare
Camii‟nin mihrap çinilerinde yer almaktadır.
Tuslu Mehmed oğlu Osman Mehmed: 1243 tarihinde inĢa edilmiĢ olan
Konya‟daki Sırçalı Medrese çinilerini yapmıĢtır.
4.1.2. Osmanlı Dönemi Kütahya Çiniciliğine Hizmet VermiĢ Ustalar
Kütahya çiniciliğinin geliĢmesine katkısı olmuĢ fakat adı, imzası bulunmadığı
için tespit edilmemiĢ birçok usta ve sanatçı mevcuttur. Selçuklu döneminin sonları ile
Osmanlı devletinin kuruluĢ yıllarında (13. yy.ın sonu ile 14. yy.ın baĢları) adı geçen
ustalardan birisi, Ahmed bin Muhammed bin Aslı‟dır. Bu ustanın Konya Mevlana
Türbesi çinilerini yaptığı tahmin edilmektedir. Bursa YeĢil Camii hünkâr mahfilindeki
taĢ kitabede adı geçen Bursalı Ali ibn Ġlyas Ali (NakkaĢ Ali diye anılır) ile çinici ustası
Muhammed el Mecnun, 1402‟de Timur‟un Semerkant‟a dönüĢ yolculuğuna katılarak

118

Çini, (1991), s.49.
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orada Tebrizli ustalardan teknik ve üslup öğrenmiĢler, dönüĢlerinde de bu öğrendiklerini
uygulamıĢlardır.119
1540 yılında ise NakkaĢ Muslu adı, Ģu anki British Museum‟da bulunan ve
Kubbet üs Sahra‟dan gelme cami kandili ile anılan çini ile bilinmektedir. Ġstanbul
Rüstem PaĢa Camii‟nin çinilerinde “Sahibu Ekmekçizade Muhammed BeĢe, Sene
sebini ve elif Hicri 1071, miladi 1660/61” ibaresi yer almaktadır.120
Hicri 1091, miladi 1680 tarihini içeren “ÇinicibaĢı Hacı Mustafa”nın adı bir
mezar taĢında yer aldığı da görülmektedir. Bu mezar taĢı Prof. Dr. Oktay Aslanapa ekibi
tarafından Ġznik Müzesi‟ne bırakılmıĢtır.121
Konya Tekfur Sarayı atölyesinin baĢına 1719 yılında Mehmet Ağa getirilerek
çiniciliğin geliĢmesine hizmet verip adı bilinen ustalar arasında yerini almıĢtır.
Tekfur Sarayı imalatından olup, Mısır‟ın baĢkenti Kahire Arap Müzesi‟nde
bulunan çinide Mehmet el ġami (1726/27) ve bir baĢka çinide Ameli Ahmet (1695)
isimleri yazılıdır.
Kütahya çiniciliğine hizmet veren ustalar arasında “Teberdar KeĢĢah Ali
Ġskenderiye” adı, Topkapı Müzesinde bulunan üç ayrı Kâbe tasvirli çininin ikisinde yer
almaktadır.
Muhammed Mecnun (Tebrizi)
Muhammed Mecnun 15.yy. çini ustasıdır. Bu usta hakkında Garo Kürkman‟ın
Toprak, AteĢ, Sır adlı eserinde Ģunlar yazılıdır; Bursa YeĢil Camii‟nde Hünkâr
mahfilinin Bursa kemeri Ģeklinde camiye doğru açılan kısmında, kemerin duvarla
birleĢtiği yerde, karĢılıklı olarak, çini üzerinde “amel-i Muhammed el-Mecnun” adı
okunmaktadır. Bu imza Osmanlı mimarisinde pek yaygın olmadığı üzere doğrudan çini
ustasının ismini vermesi bakımından çok önemlidir.
Ayrıca aynı cami içinde mihrapta, sağ sütunun üzerinde bir kitabe daha
mevcuttur ki bu kitabede de “amel-i üstadan-ı tebriz” (Tebrizli ustaların iĢi eseri) diye
okunmaktadır.122
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Demiriz, (1979), s.19.
Harun Kaçmaz, “Kütahya Çiniciliği ve Kütahya Çiniciliğinde 1980 Yılından Sonra Meydana Gelen
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Rüstem PaĢa
Bosna‟da doğmuĢtur (1500-1561). Acemi oğlanlar ocağında yetiĢerek saraya
girmiĢtir. Mohaç seferine katılmıĢtır. Diyarbakır Beyler Beyliğinden 1538 yılında
Anadolu Beyler Beyliğine tayin olarak Beyler Beylik Merkezi Kütahya‟ya gelmiĢtir.
Kanun-i Sultan Süleyman‟a damat olup iki defa sadrazamlık yapmıĢtır.
Kütahya‟da görevde bulunduğu 2 yıl içinde çiniciliğe yakın ilgi gösterip kendi
adını taĢıyan medrese yakınında bir çini atölyesi kurdurmuĢtur.
Mimar Sinan‟ın eseri olan Ġstanbul‟daki Rüstem PaĢa Cami‟nin bazı bölümlerini
Kütahya çinileriyle süsletmiĢtir.123
Yahya PaĢa
Eyüplüdür. 1748‟de Çelik Mehmet PaĢa‟nın yerine Vali olup 1752 yılına kadar
devam eden görevi müddetince Kütahya‟daki cami ve tekke gibi tarihi binalarda gerekli
gördüğü ciddi tamiratları yaptırmıĢ, çinilerle süsletmiĢtir. Bunlar arasında Hisarbey
Cami, Alo PaĢa Cami ve Balıklı Tekkesini sayabiliriz.124
Habib Tebrizi
16.yy. ustalarından olup Yavuz Sultan Selim‟in Ġran seferi dönüĢünde
Tebriz‟den getirdiği ustalardan olduğunu belirtilmiĢtir. Habib‟in çini ustası olarak 10
çırağı ile birlikte adı geçmektedir. Tebrizi‟nin atölyesinde çalıĢan çırakların Ġran,
Trabzon ve Balkan kökenli oldukları bilinmektedir. Atölyesinin 1520 ve 1550 yıllarına
kadar faal olduğu anlaĢılmaktadır. Habib Tebrizinin atölyesinde yapılan çiniler
Ġstanbul‟da Sultan Selim Cami ve Türbesi (1522-1523), Topkapı Sarayı Arz Odası
(1527-1528) ve ġehzade Mehmet Türbesidir (1543-1544).125
16. yy.da Kütahyalı Apraham çini desen ustası olarak adından söz ettirir. Bu usta
hakkında tek bilgi günümüzde Londra‟da British Museum‟da bulunan ve 1510 yılına
tarihlenen bir objedir.126
Müstecabzade Süleyman
Müstecabzade Süleyman adı Kastamonu Küre Hoca ġemsettin Cami‟nde mihrap
duvarının sol tarafında yer alan Kâbe tasvirli çinilerin altında görülmektedir. 1473-74
yıllarına tarihlenen caminin 1676-77‟de tamir edilerek çini ile kaplandığı yine söz
123

Çini, (2002), s.55.
a.g.e., s.55.
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konusu panodaki kitabeden anlaĢılmaktadır. 17. yy.‟a tarihlenen ve çini sanatında sayıca
kısıtlı olan bu Kâbe tasvirli çini pano yaptıranını ve sanatçılarını içermesi bakımından
önemli bir eserdir.127
17. yüzyılda Mustafa Ġzniki, hattat ve çini desen ustasının adı da; 1608 tarihli
Antalya Elmalı Ömer PaĢa Camii içinde, kuzey duvarda, mihraptan giriĢe doğru
bakılırken sağ köĢede yarım alınlık Ģeklindeki çini üzerinde okunmaktadır.128
1766 tarihli Çiniciler AnlaĢması‟nda adı geçen Ermeni ustaların dıĢında bazı
Müslüman çiniciler de vardır. 18. yy.a gelindiğinde ise; NakkaĢ Ahmet Müstecapzade
Süleyman bin EĢrefiyan, Tabakzade Ġznikli Mehmet Bey ve Ġznikli Osman bin Ahmet
isimleri tespit edilmiĢ çini ustaları arasında yer almıĢlardır.129
18. yy.ın en dikkat çekici yanı Müslüman çini ustalarının adlarının pek fazla
olmayıĢıdır. Bu dönemde Kütahya‟da özellikle çini sanatında Ermeni ustaların
hâkimiyeti ön plana çıkmaktadır. Bu ustalardan bazıları Ģunlardır:
Kevork
18. yy. çini ustasıdır. Bu usta hakkında yeterli bilgiye ulaĢılamamakla beraber,
bugün Kudüs Ermeni Patrikliği‟nin koleksiyonunda bulunan “ibrik ve leğen”de adı
bulunmaktadır. Bu çinilerde ayrıca, bu çinileri bağıĢlayan Ģahsın “Kütahyalı Hacı
Karabet” ismi ile beraber 1716 tarihi de yazılıdır.130
Apraham Vartebet
18. yy. çini ustasıdır. Hakkında pek fazla bilgi yoktur. 1719 tarihinde yaptığı
çinilerden bilinmektedir.131
Ressam Toros
18. yy.da yaĢayan çini ve desen ustasıdır. Bugün Yunanistan‟daki Benaki
Müzesi‟nde 1722 tarihli bir eseri bulunmaktadır.132
Garabet Usta (Usta Garabet)
Adı geçen ustanın imzasını taĢıyan bir maĢrapa bulunmaktadır.133
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Makaryos Vardakcis
1885‟te Kütahya‟da doğan Makaryos usta, mesleğinin inceliklerini babası
Simeon Usta‟dan öğrenmiĢtir. 1918 yılında Çanakkale‟de bir müddet çalıĢtıktan sonra
Bursa‟ya yerleĢip burada kendi imalathanesini kurmuĢtur. 1922‟de ise Selanik‟e göç
etmiĢ, 1950 yılında ölmüĢtür.134
Mina Avramidis
1877 yılında Kütahya‟da doğdu. 1922‟de Selanik‟e göçünceye kadar
çalıĢmalarını Kütahya‟da sürdürdü. 1922‟de Selanik‟ten Atina‟ya göç ederek Atina
yakınlarında kurulan Kütahya çini el sanatları okulunun baĢına getirilen sanatçı, 1954
yılında ölmüĢtür.135
Hacı Artin Minasyan
19. yy sonunda Kütahya‟da dünyaya gelen Hacı Artin Minasyan, çinicilik
sanatını sonradan öğrenenlerdendir. Bir aile Ģirketi Ģeklinde kardeĢi Hacı Karabet usta
ile çalıĢan Minasyan‟ın çeĢitli kaynaklarda adı geçmekle beraber, yaĢamı ile ilgili pek
bir bilgi yoktur.136
Hacı Artin Minasyan, Bursa‟da Ġkbal Gazetesiyle bir röportaj gerçekleĢtirmiĢtir.
Bu röportajda Ģunları söylemiĢtir:

134

Kaçmaz, a.g.e., s.70.
Kürkman, a.g.e., s.182.
136
a.g.e., s.194.
135
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Resim 268. İkdam Gazetesi’nin 6 Eylül 1906 Tarihli Nüshası
Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı YeĢil Kütüphanesinden temin edilmiĢtir.
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Hacı Artin Minasyan ile yapılan röportaj:
Ġkdam Gazetesi‟nin 6 Eylül 1906 tarihli nüshasının 3. sayfasında çinici Hacı
Artin Menasiyan Efendi ile yapılan söyleĢiye yer verilmiĢtir. Bu söyleĢinin Türkçe
metni Ģu Ģekildedir:
-Vaktiyle bu derecede ehemmiyet kesbeden, bütün dünyanın erbab-ı sanayisini hayran
ve takdir-i havane eden çinilerimiz, Burusa (Bursa) vilayeti dâhilinde ve Kütahya’da imal
edildiği için Burusa sergisinin çiniye tahsis olunan dairelerine (oda) dikkat ve ehemmiyetle
ziyarette hakkımız var idi. Bugün imal olunmakta olan çinilerde şekil ve resimce eskiden çiniler
taklit edilmekle beraber eskiler derecede zerafet ve eşkâli müşahede bulunamıyordu. Çünkü
sanat iki yüz sene kadar bir zamanı hevabide-i sükûn olduktan sonra yeniden uyandırmak
isteniyor.
Çinici Hacı Artin Menasiyan Efendi ve Şerkasan’ın Şubesinde mal ve sanat sahibiyle
bir hasbihalde bulunduk. Çinilerde kenar çizgilerin ve resim ve şeklin niçin kabaca düştüğünü
sorduk. Bir zamanlar ısrardan (sırlar) mağdud olan bu sanatın bugün nasıl icra eylemekte
olduğuna dair verebileceği derecede izahat ve tavsilat istedik. Kütahya’da şimdi bu sanatı kaç
kişinin icra eylediğini de istifsarda bulunduk. Dedi ki:
-Çinicilik pek güç bir sanattır. Resimlerin, çizgilerin niçin gayet dikkatli ve maharetli
olmadığını soruyorsunuz. Bunun için pek büyük sanat ister, büyük sanatkârlar ise fazla icraat
alır. Bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Çiniciliği yeniden ihyaya vaktimizi, ömrümüzü, bütün
sermayemizi hasrettik. Muaffakiyetimizi ümid ediyoruz. Bu sanatı icra eden (Bakan) Mehmet
Emin Efendi’dir. Bizden başka kimse yoktur. O da sahibi sanattır. Fakat bizim sermayemiz ve
fabrikamız vasi olduğu için çok iş çıkarıyoruz. Fırınlar bizde büyüktür. Bizim iki fabrikamız var.
İkisinde kırk amale (işçi) çalışıyor.
-Mamulatınızı nereye satıyorsunuz?
-İzmir ve Dersaadet’e (Başkent İstanbul) gönderiyoruz. İzmir’de Mösyü Pier (Pier Loti)
yazar isminde antikacı vardır. Saadette Mösyö Çanas namında bir zat mamulatımızı alıp harice
sevk ediyorlar.
-Surat-i amaline dair izahat vermelisiniz? (Nasıl imal ediyorsunuz?)
-Veriyorum. Bunların terkibi killi toprak ile çakmaktaşıdır (kuvars). Bu çakmaktaşını
değirmen fabrikalarında öğütüyoruz. Beyaz toprak bizim için bir nevi mayadır. Hamurun mayası
nasıl getiriliyorsa biz de un haline getirdiğimiz çakmaktaşını su ile ve kendi mayamızla
yoğurarak çinilerin hamurunu (çamurunu) hazırlıyoruz.
-Beyaz toprağı yani mayayı nereden alıyorsunuz?
-Ocağımız var. Kütahya civarındadır. Ocağın ismi Demirciviran’dır. Bu hamuru iptida
(önce) pişiriyoruz. Ondan sonra üzerine nakışları yapıyoruz. Sır ile birlikte bu nakışlar tekrar
pişer. Fakat bu yolları yapmak ve pişirmek ne müşkül iştir. Fırında odun biraz fazla gelse, cüz-i
duman olsa, çininin rengi derhal bozulur, dumanlanır. Küçücük bir delikten hava olsa, çinilerin
hepsi çatlar. Boyalarımız madenidir (toprak boya). Fakat bunları terkip etmek de en güç bir
iştir. Resimler yapıldığı zaman belli olmaz eşkal ve tezyinat hep siyah ve dumansı bir renkte
görülüyor. Kıvamında pişirildikten sonra bütün renkler zahir olur. Boyalarımız esasen ev kasidi
maddelerdir. Sırça ve karbonat, mürdesenin de kullanıyoruz. Elmas tıraş cam kırıklarına da
ihtiyacımız vardır.
-Emin Efendi’nin fabrikası ne kadardır?
-Onun beş-altı amelesi var. Fakat kendisi pek çok çalışır. Biz çok iş çıkarıyoruz. İki yüz
senedir mevt olan bir sanatı diriltmek için uğraşıyoruz.
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Hacı Karabet Minasyan
Hacı Karabet Usta da kardeĢi Artin gibi çinicilik sanatına sonradan baĢlamıĢtı.
19. yy sonu ile 20. yy baĢında Kütahya‟da üretilen ürünlerin büyük yükünü David
Ohennesyan ve Mehmet Emin Efendi ile birlikte üstlenmiĢlerdir.137
David Ohennesyan
1884 yılında Kütahya‟da doğdu. Çiniciliğe 1904 yılından itibaren baĢlamıĢtır.
Öğrenimini Fransa‟da yaptığı bilinmektedir. Aldığı mimarlık eğitimi nedeniyle, mimari
yapıların çini bezemelerini Artin Minasyan ve Mehmet Emin Efendi‟lerle ortaklık
kurarak geliĢtirmiĢtir. Saray çevresince de tanınıp bilinmekte ve sevilmekteydi.
1915‟teki olaylar nedeniyle PadiĢah fermanıyla Halep‟e (Suriye) yerleĢmesi sağlandı.
Daha sonra 1919‟da Kudüs‟e yerleĢip, burada bir atölye açtı. David Ohennesyan bir ara
Kütahya‟ya geri dönüp, burada kalan mallarını sattı ve bu parayla çini imalatında
kullanacağı kil ve benzeri malzemeleri satın aldı. Beraberinde Balyan ve KarakaĢyan
isimli iki çini ustasını da alıp Kudüs‟e geri döndü.
David Ohannesyan‟ın Anadolu‟da yaptığı bazı önemli eserler Ģunlardır:
Ġstanbul‟da; Eyüp Sultan, V. Mehmet ReĢad Türbesi, Sirkeci Büyük Postane, Beyoğlu
Cındı Hamam‟ı. Kütahya‟da Hükümet Konağı cephesi.
Türk çiniciliğinin tanınması ve Kütahya çinilerinin yurt dıĢındaki temsilcisi olan
David Ohennesyan, 1953 yılında ölmüĢtür.138

Resim 269. David Ohannesyan’ın Portresi
Kürkman, 2005, s.202.

137
138

Kürkman, a.g.e., s.195.
a.g.e., s.195-200.

242

Resim 270. Kütahya’da Bir Çini Atölyesinde Çalışan Kızlar
Kürkman, 2005, s.194.

Hülya Bilgi; bu fotoğrafın arkasında: “19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl baĢında
Kütahya‟da bir atölyede çalıĢan Müslüman kızlar” yazılıdır demektedir.139
Deli Mina (?-?)
Cumhuriyet öncesi Osmanlı‟nın son ustalarından birisidir. 1920‟li yıllarda
Kütahya atölyelerinde günlük kullanım kapları ve duvar çinilerinin yanında biblolar da
üretmiĢtir.
Kütahya atölyelerinde yapılan biblolar arasında insan ve hayvan bibloları ile
birlikte oduncu, balıkçı ve seyyar satıcıları konu alan, günlük yaĢamdan kesitleri
yansıtan biblolar da üretilmekteydi. Deli Mina da bu üretimin içerisinde yer alan Rum
asıllı bir ustaydı.140
139
140

Kürkman, a.g.e., s.194.
H. Bilgi, a.g.e., s.23.
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Kospik Kalos (?-?)
Çini ve desen ustası olup 1800‟lü yılların sonuna doğru atölye iĢleten Kütahyalı
Ermeni ustalardandır.
Stepan Vartanyan
19. yy sonu 20. yy baĢlarında yaĢamıĢ desen ustasıdır.

Resim 271. Stepan Vartanyan
Kürkman, 2005, s.200.

Aslen Ġstanbullu olan sanatçı aynı zamanda Kütahya‟daki çini fabrikalarına çini
desen tasarımları yapmıĢtır. Vartanyan, duyarlı bir sanatçı olarak eski nakkaĢhanelerin
geleneklerini devam ettirmiĢtir.
1900‟lü yıllara gelindiğinde Müslüman ustaların adları ön plana çıkarken,
Ermeni ustaların isimlerine az rastlanılması dikkatlerden kaçmamaktadır. Bunun nedeni
ise KurtuluĢ SavaĢı‟ndan sonra gayrimüslimlerin (Ermeni, Rum, Yahudi) uluslararası
anlaĢmalar gereği kendilerini temsil eden Ermenistan, Yunanistan ve Ġsrail gibi ülkelere
gidip yerleĢmeleridir.
Osmanlı döneminin son yıllarında isimleri bilinen Müslüman ustalar
Ģunlardır:141

141

Kürkman, a.g.e., s.200.
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Mehmet Hilmi Efendi (Mücellit=Ciltçi)
Mücellit Mehmet Hilmi Efendi diye bilinen usta, Saray tarafından 1864 yılında
Kütahya‟ya mecburi ikamet için sürgün edilmiĢtir. Aynı zamanda nakkaĢlık ve
ressamlık yönü de olan Hilmi Efendi, bir çini atölyesi kurarak burada yaĢamını
sürdürmeye baĢlamıĢtır. Hilmi Efendi‟nin fazla yaĢlanmasından dolayı 1888‟de cezası
kaldırılmıĢ, tekrar Ġstanbul‟a dönmüĢtür. 1900 yılında vefat eden Hilmi Efendi, tüm
mirasını çırağı ve mutemedi Hacı Hafız Mehmet Emin Efendi‟ye bırakmıĢtır.142
Hacı Hafız Mehmet Emin Efendi (1872-1922)

Resim 272. Mehmet Emin Efendi‟nin Portresi
Fotoğraf: Kütahya Çini Müzesinden alınmıĢtır (2010).

142

Kaçmaz, a.g.e., s.69.
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Resim 273. Mehmet Efendi’ye ait Kartvizit ve Gümüş Mühür
Kütahya Çini Müzesi‟nde sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Mühür üzerinde kazıma olarak Mehmet Emin yazılıdır. Kütahya Çini
Müzesi‟nde sergilenmektedir.
Kütahya‟da dünyaya geldi. Çinicilik sanatına, Kütahya‟da ikamete mecbur
bırakılmıĢ Mücellit Mehmet Hilmi Efendi‟nin Rüstem PaĢa Medresesi civarındaki
atölyesinde 1887 yılında baĢlamıĢtır. Büyük kabiliyet ve çalıĢkanlığı ile kısa zamanda
kendisini tanıtmıĢtır. Hem çiniciliği ve hem de çini ressamlığını, ömrü boyunca
“üstadım” diye iftihar ettiği Mehmet Hilmi Efendi‟den öğrenmiĢtir. Mehmet Emin
Efendi ustasına duyduğu saygı, vefa ve minnet duygusundan olsa gerek, yapmıĢ olduğu
her çini esere “Amel-i Mehmed Emin Telamiz-i Mehmed Hilmi Kütahya” ibaresini
yazmıĢtır.
Mücellit Mehmet Hilmi Efendi atölyesini devrettiğinde Mehmet Emin Efendi
henüz 15-16 yaĢlarındaydı. 1893‟e kadar seramik üretimi yaptı. 1891‟den itibaren
seramik üretimi ile beraber çini üretimine de baĢlamıĢtır. 1899‟da ise Balıklı
Mahallesi‟nde daha büyük bir atölye kurdu.
1902/1907 yılları arasında ekonomik zorluklarla kapanma tehlikesi geçirse de I.
Ulusal Mimarlık akımının etkisiyle çeĢitli kurumlar ve kiĢilerden sipariĢlerle bu
durumdan kısa zamanda kurtulmuĢtur.
1907 yılından itibaren almıĢ olduğu sipariĢlerin yoğunluğundan bu iĢleri hem
kendi fabrikasında üretmeye hem de Ģehirdeki diğer atölyelerden temin etmeye baĢladı.
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O dönemde nadir sayıda bulunan Ermeni ustalardan Hacı Artin Minasyan ile Hacı
Karabet, Artin ve David kardeĢlerin çalıĢtırmıĢ olduğu çini fabrikasına da ortak
olmuĢtur.
Sultan V. Mehmed ReĢad Türbesi ve daha pek çok yapının çinileri bu dönemde
imal edildi. Mehmet Emin Efendi, I. Dünya SavaĢı nedeniyle 1917-18 yıllarında devlet
sipariĢleri kesilince, çini üretimine son verip sadece seramik üretimi yapmıĢtır.

Resim 274. 19. yy Sonu-20. yy Başı Şekerlik
h: 12,6 cm, A.ç. 8,8 cm.
Kürkman, 2005, s.184.

Milli Mücadele yıllarında Kütahya‟da Kuvvayı Milliye hareketleri içinde yer
alıp düĢman kuvvetlerine karĢı mücadele eden Mehmet Emin Efendi, Yunan iĢgal
kuvvetlerinin iĢkencesi altında 1922 yılında Ģehit olmuĢtur.143
Mehmet Emin Efendi‟nin süslemiĢ olduğu bazı önemli çinili yapılar Ģunlardır:
Ġstanbul‟da; HaydarpaĢa, Büyük Ada, Bostancı vapur iskeleleri, ġehzade
Abdülmecid Efendi KöĢkü, Sultan V. Mehmed ReĢad Türbesi, Karaköy ve Sirkeci
iĢhanları.

143



Konya‟da; Sanayi Mektebi, Amber Reis Camii.



Kütahya‟da; Hükümet Konağı Mescidi.

Çini, (2002), s.55.
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Mısır‟da; Kahire Manial Sarayı



Ġngiltere‟de adı bilinmeyen bir köĢkün hamamı…

Mehmet Emin Efendi çalıĢmalarıyla Kütahya çiniciliğine yeni anlayıĢlar
getirmiĢtir. Çini üretiminde taklitten çok kendi yorumlarını da katarak, desen üzerinde
fazla bir deformasyona gitmeden ve dikkat çekmeyecek Ģekilde baĢka motiflerle
bezeyerek desen anlayıĢını zenginleĢtirmeye çalıĢmıĢtır.
Mehmet Emin Efendi Kütahya çiniciliğinin Osmanlı devrinden Cumhuriyet
dönemine geçiĢte çini sanatının yozlaĢtırılmadan bugünlere kadar gelmesinde önemli rol
oynamıĢtır.
Döneminde, “Çanakçı Hafız Emin” olarak da bilinmektedir. Hakkı ve Mehmet
adında çinici olarak yetiĢtirdiği iki oğlu ile üç kızı vardı. Soyadı Kanunu ile çocukları
“Çinicioğlu” soyadını almıĢlardır.
6 Eylül 1906 tarihli Ġkdam gazetesinde Mehmet Emin Efendi ile de yapılan bir
röportaj yayınlanmıĢtır. Bursa‟da açılan sanayi fuarında çini eserlerini sergileyen
Kütahyalı çini ustası Mehmet Emin Efendiyle, Ġkdam Gazetesi muhabirinin yapmıĢ
olduğu röportajda Mehmet Emin Efendi Ģunları söylemiĢtir;
-Hafız Mehmet Emin Efendiyle müsaabamızın neticesinde daha ziyade müteessir olduk.
Mehmet Emin Efendi maharetli sanatkâranesinde hakkıyla emin görünen bir zat idi. Henüz
gençti. 32-33 yaşlarında olduğu halde say-i sıraki şakaklarında saçlarını beyazlatmış. Hallü turi
kulu sanatına muhabbet-i fevkeladesi olduğunu gösteriyor. Yukarıda birden bire tarif etmiş
olduğumuz malumatını birer birer gösterdi. Biri kırık bir kâsenin alt kısmında, diğeri küçük bir
luha parçasından ibaret olan iki çiniyi nazar-ı takdir ve muhabbetle o kişiye rak-ı irae eyledi;
-Bunları görüyor musunuz? Biri beş yüz senelik diğeri üç yüz senelik bir parçadır.
Dediklerimiz sanatı mahvolmadan kurtarmaya çalışıyoruz. Ne çare ki elde vesaitim yok. Zengin
olsam bütün memalikimi bu uğurda feda edeceğim. Zaten varımı, yoğumu, vaktimi, ömrümü hep
bu sanata vakfetmişim. Benim ecdadım bu sanatta yetişmiş. Dedemden kalma yüzlerce parça
resim ve kalıplarım var. Bunlar en büyük servetimdir. Bunları bir odada saklıyorum. Şayet
bunlar ateş olsa kendimi de o ateşe atarım. Eski çinilerden hangi bir parçayı verseler taklit
edeceğim. Fakat sanatımız himaye ve teşvik ister. Fırınlarım küçük. Şu vazoları görüyor
musunuz? Üç parçadır. Büyük fırınım ve bunu yaptırmaya kudretim yok ki yekpare olarak
pişireyim. Sanatım var.
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Resim 275. 6 Eylül 1906 Tarihli İkdam Gazetesi
Ġkdam, 18 Recep 1324/24 Ağustos Rumi 1322/6 Eylül Efrenci 1906, s.3.
Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı YeĢil Kütüphanesinden temin edilmiĢtir.
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Mehmet Çini (1892-1972)

Resim 276. Mehmet Çini
Çini (1991), s.51.

1892 yılında Kütahya‟da dünyaya geldi. Babası Hacı Alizade Hacı Ethem,
Ģehrin Belediye BaĢkanlığını yapmıĢ kiĢilerdendir.
Mehmet Çini ilköğreniminden sonra EskiĢehir‟deki Fransız okuluna devam
ederken, aynı zamanda da babası onu Kospik Kolos ustanın yanına hem çırak hem de
atölyesine ortak olarak verdi. Yeteneği sayesinde kısa zamanda iyi bir usta olarak
yetiĢti. Sultan Mehmet ReĢat‟ın türbe çinilerinin yapım aĢamasında Hafız Mehmet
Emin, Hacı karabet ve Hacı Minasyan ustaların dekorladıkları çinileri on altı altın
aylıkla sırçalama ve fırınlama iĢlerini üstlendi.
1912‟de Nurcanciyan çinici kardeĢlerle ortaklık kurdu. Mehmet Çini kurduğu
farklı ortaklıklar ve özel firması ile çalıĢmaya devam etti. KurmuĢ olduğu Azim Çini
fabrikasına oğulları Talat ve Rıfat Çini‟yi de ortak ederek güçlü bir çini fabrikası
oluĢturmuĢtu. KurtuluĢ SavaĢı‟ndan sonra ilk çini imalathane sahibidir.
Ermeni asıllı çiniciler döneminde, gizli bir sanat halinde devam ettirilen
çiniciliği, genç kabiliyetlere yorulmadan öğreten, bu yönden Kütahyalı çiniciler
arasında bugün bile “en büyük” olarak anılan Mehmet Çini, klasik çiniciliğin yanında
modern mimarinin isteklerini de yerine getirmekte büyük çabalar sarf etmiĢtir.
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Mehmet Çini, Osmanlı döneminin son, Cumhuriyet döneminin ilk çinicisi olarak
geçiĢ dönemi ustalarındandır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yurtiçi ve dıĢında sergiler
açmıĢ, uluslararası sanat ve endüstri fuarlarında Kütahya çiniciliğini defalarca tek
baĢına baĢarıyla temsil etmiĢtir. Fransa‟da (Paris) 1925 yılındaki “Exposition
Internationale des Arts et Industrials Moderns”de Mansiyon almıĢtır. 1927‟de “Birinci
Ġzmir Dokuz Eylül Sergisi”nde ve 1931‟de Ġstanbul “Yerli Mallar Sergisi”nde Altın
Madalya kazanma baĢarısını göstermiĢtir.
Mehmet Çini‟nin yetiĢtirdiği ve atölye sahibi yaptığı ustalar Ģunlardır: Ramazan
Erginer, Ahmet Elifoğlu, Murat Eliuz, Mehmet Üstünkaya, Ahmet Kerkük, Ahmet
Gürel, Ali Osman Özleblebici, Rıfkı Yükselener, Nuri Gözütok, Yunus Mar.
1949-50 yıllarında Kütahya Belediye BaĢkanlığı yapmıĢ ve 1972 yılında vefat
etmiĢtir.144
SarhoĢ Ahmet (?-?)
1920‟li ve 30‟lu yıllarda Kütahya‟da günlük yaĢamı ya da yöresel halkın
betimlemesini

biblolarda

yansıtmaya

çalıĢmıĢ

bir

çalıĢmalarından birisi de zeybek biblosudur.145

Resim 277. Zeybek Biblosu
Kütahya Çini Müzesi‟nde sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
144
145

Çini, (2002), s.59-60.
H. Bilgi, a.g.e., s.23.

ustadır.

SarhoĢ

Ahmet‟in
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Mustafa Vasfi PaĢa (1857-1905)
Aslen Elazığ‟ın Palu ilçesinin Zabunoğlu ailesinden olup, 1857 yılında
Erzurum‟da dünyaya gelmiĢtir. 1877 yılında Harp Okulu‟ndan Harita ve Topçu subayı
olarak mezun oldu. Ġlerleyen yıllarda tümgeneralliğe kadar yükseldi. Bir müddet
Harbiye ressamlığı yaptıktan sonra Yıldız Porselen Fabrikası‟na müdür ve ressam
olarak atandı. Tasarım ve uygulamasını yaptığı iki büyük vazoyu Sultan II. Abdülhamit
adına Ġngiltere Kralı‟na armağan etti.
Mustafa Vasfi PaĢa, 1905 yılında Ġstanbul‟da meydana gelen bir deprem
sırasında konağının enkazı altında kalarak vefat etti.146
Hakkı Çinicioğlu
Çinici Hafız Mehmet Emin Efendi‟nin iki oğlundan birisidir.

Resim 278. Hakkı Çinicioğlu
Fotoğraf: Çini (2002), s.60.

Çinicilik mesleğini babasının yanında küçük yaĢlarda öğrenmeye baĢladı.
Ġlerleyen yıllarda iyi bir torna ve tahrir ustası oldu.
Babasının 1922 yılında vefatından sonra iĢyerini kendi baĢına yönetti. Daha
sonra 1924 yılında Nuri Killigil (PaĢa) ile birlikte “Kütahya Çinicilik Anonim ġirketi”ni
kurdular. Bu Ģirket için denilebilir ki; Cumhuriyet sonrası kurulmuĢ ilk çinicilik
Ģirketlerinden birisidir. Bu Ģirket kısa bir süre sonra dağılır. Hakkı Çinicioğlu daha
sonraki günlerde, 1930 yılına kadar sürecek baĢka çinicilerle; Sami Özçini ve Ahmet
ġahin ile ayrı ayrı ortaklık kurarak çalıĢmıĢtır. O yıllarda yine Mehmet Çini‟ye ait olan
Azim Çini fabrikasına ortak olmuĢ ve bu fabrika iĢletmesini de on iki yıl birlikte
yürütmüĢlerdir.
146
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Hakkı Çinicioğlu, Cumhuriyetin ilk yıllarında (1942) torna ustası olarak
Kütahya çiniciliğine hizmet veren Metin Eliuz ile birlikte “Metin Çini” firmasını
kurarak çalıĢmalarını sürdürmüĢtür. 1949 yılına gelindiğinde ise kendisi gibi çinici
olarak yetiĢtirdiği oğulları Vedat ve Edip Çinicioğlu‟nu kendisine ortak ederek onların
da çinicilik sanatı içinde yer almalarını sağlamıĢtır.
Yurtiçi ve dıĢında çinileriyle süslediği bazı yapılar Ģunlardır:


Washington; Ġslam Topluluğu çinileri



Bursa; YeĢil Türbe tamirat çinileri



Ankara; Maltepe, Bahçelievler, Ġç Cebeci camileri



Balıkesir: Vicdaniye Camii



UĢak; ġeker Fabrikası Camii



Kudüs; Kubbetüssahra Camii



Konya; Mevlana Türbesi restorasyon çinileri

Hakkı Çinicioğlu, 1964 yılında gitmiĢ olduğu Hac farizası sırasında Mekke‟de
vefat etmiĢtir.147
Nuri Killigil (PaĢa)
Bu usta da Kütahya çiniciliğine büyük hizmetlerde bulunmuĢtur.1924 yılında
Kütahya Çinicilik Anonim ġirketi‟nin kurucularındandır.
Mahmut Akok (1901-?)
1901 yılında Bandırma‟da dünyaya geldi. Arkeolog ve mimar olarak Anadolu
Arkeoloji kazı heyetinde desinatör olarak kırk yılı aĢkın bir süre çalıĢtı. Çinicilik
sanatına olan ilgisi sanatının ilk yıllarında baĢladı. Daha sonra Kütahya‟daki çiniciler ile
diyaloglar kurarak, çini üretim teknolojisi ve özellikle de mesleği gereği mimari çini
süslemeciliği ve uygulamasıyla geniĢ ölçüde ilgilenmiĢtir. Vefat tarihi tespit
edilememiĢtir.
Desenlerini çizdiği yapılar Ģunlardır:148

147
148



Washington; Ġslam Topluluğu çinileri



Ankara; Ġç Cebeci, Maltepe, Küçükesat, Bahçelievler camilerinin çinileri
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Rikkat Kunt (1903-1986)
1903 yılında Ġstanbul‟da dünyaya geldi. TanınmıĢ bir aileden olup, babası
“Büyük Türk Lügati” yazarı Hüseyin Kazım Bey‟dir. Ġlk resim dersini Sami Boyer‟den
alan Kunt, bu arada süsleme sanatlarına da merak salarak bu yönde de çalıĢmalarına
baĢlamıĢtır. Mehmet Akif Ersoy‟dan güzel Ģiir okumayı öğrenmiĢtir. 1936 yılında
Ġsmail Hakkı Altınbezer‟in atölyesinde misafir öğrenci olarak girdiği Akademi‟den
1968 yılında tezhip, minyatür ve çini resim hocası olarak emekliye ayrılmıĢtır.
Sanat yaĢamında çiniye ayrı bir ilgi gösteren Rikkat Hanım, Feyzullah Dayıgil
ile uzun müddet beraber çalıĢmıĢ ve bu arada Ġstanbul‟da bulunan bütün cami ve
türbelerin çinilerinde yer alan lâle motiflerini tespit etmiĢtir.
1949‟da Feyzullah Dayıgil‟in vefatından sonra Muhsin Demironat ile birlikte
Akademi‟de çini derslerini yürütmüĢlerdir. Feyzullah Dayıgil ile birlikte birçok defa
Kütahya‟ya gelerek, Azim Çini fabrikasının çalıĢmalarına katılmıĢlardır. Kendi tasarımı
ile yaptığı çini desenlerini Kütahya‟da kendi elleriyle tahrirleyip, boyamıĢtır.
Rikkat Kunt 1986 yılında Ġstanbul Beylerbeyi‟ndeki yalısında vefat etmiĢtir.149
Muhsin Demironat (1907-1985)
1907 yılında Ġstanbul‟da dünyaya geldi. 1937 yılında Güzel Sanatlar
Akademisi‟nden mezun oldu ve bir müddet sonra Akademi‟ye asistan oldu.
Emanullah Han zamanında Afganistan‟da eğitim devriminde 4 yıl görev aldıktan
sonra, Türkiye‟ye dönüĢünde Reisülhattatin Kamil Akdik, Hattat Necmeddin Okyay,
Müzehhip Bahaeddin gibi üstatlarla tanıĢmıĢ ve onlardan yararlanmıĢtır. 1938 yılında
Güzel Sanatlar Akademisi‟ne öğretim görevlisi olarak atanmıĢtır. 1966‟da Yıldız
Porselen Fabrikası‟na sanat öğretmeni olarak atanmıĢ ve emekli oluncaya kadar bu
görevini sürdürmüĢtür.
Görevi süresince çini vazo ve tabak ressamlığı yanında, tezhip, cilt ve ağaç
oymacılığı da yapmıĢtır. 1975 yılında Koç Vakfı‟nın düzenlemiĢ olduğu üç aylık
Kütahya Çiniciliği Kursu‟nu da yönetmiĢtir. Sanatçı 1985 yılında vefat etmiĢtir.150
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Abdurrahman Özer (1924-1985)

Resim 279. Abdurrahman Özer
Fotoğraf: Ömer Cesurdan alınmıĢtır (2010).

Kütahya çinileri arasında görülen insan ve hayvan biblolarını yapan ustalardan
biridir. Birçok irili ufaklı çini biblolar yapmıĢtır.

Resim 280. Omzunda Top Mermisi Taşıyan Köylü Kadın ve Yanında Asker Figürlü Çini
Biblo ve Ağaç Figürlü Çini Biblo
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Hasan Özkurt (?-1942)
Ġstanbul‟da dünyaya geldi. Haritacılık okulunda bir müddet okuduktan sonra,
Cumhuriyetin ilk yıllarında Devlet tarafından yurtdıĢına gönderilen üç yetim öğrenciden
biri oldu.
Hasan Özkurt, tamamen kendi çaba ve gayretleriyle ilerleyen günlerde büyük bir
çini ressamı ve uygulayıcısı oldu. YapmıĢ olduğu ince iĢ desenlerin çoğu bugün bile
Kütahya çinicileri tarafından büyük bir beğeni ile kullanılmaktadır. Kabartma boya ile
bizzat kendisinin yaptığı çini parçalar birer Ģaheser niteliği taĢımaktadır.
1930‟lu yıllarda özel nedenlerden dolayı Kütahya‟dan ayrılmak zorunda kalır ve
Erzincan‟da Devlet Demiryolları ĠnĢaat Müdürlüğü‟nde ressam olarak çalıĢırken, 1942
Erzincan depreminde vefat eder.
Sanatçı ölümüne kadar Kütahya çiniciliği ile iliĢkisini bitirmemiĢ ve çini
desenleri üretmeye devam etmiĢtir.151
Rıfat Çini (1919-…)
1919 yılında Osmanlı devletinin son yıllarında, Cumhuriyetin kurulmasından
önce Kütahya‟da dünyaya geldi.

Resim 281. Rıfat Çini

Ġlk, orta ve lise tahsilini Kütahya‟da yaptıktan sonra 1938 yılında Fransa‟ya
giderek burada iki buçuk yıl sürecek seramik öğrenimi sürdürüp porselen fabrikalarında
da çalıĢmalarda bulundu. Ġkinci Dünya SavaĢı‟nda Fransa‟nın Almanlar tarafından iĢgal
edilmesi ardından tahsili yarıda bırakarak Türkiye‟ye geri dönmek zorunda kaldı.
Öğrenimini Ġstanbul Yüksek Ġktisat ve Ticaret Okulu‟nda (1940) devam ettirerek 1943
151
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yılında bu okulun Maliye Bölümünden mezun oldu. Öğrenciliği boyunca çinicilik
mesleği ile de çok ciddi bir Ģekilde ilgilenen Rıfat Çini, 1942‟de babası Mehmet Çini ve
ağabeyi Talat Çini‟nin iĢlettikleri Azim Çini Fabrikası‟na ortak oldu.
Eğitimini bitirdikten sonra çini fabrikasının baĢına geçerek 1952 yılında da
Azim Kiremit Fabrikası‟nı kurdu.
Kütahya‟da bulunan Çini Müzesi‟ne, kendi sahip olduğu değerli çini ürünlerden
121 eser vererek bu eserlerin yeni nesiller tarafından görülmelerine olanak vererek
Kütahya çiniciliğinin geliĢmesine bir katkıda daha bulunmuĢtur.
4.2. CUMHURĠYET ÖNCESĠ KÜTAHYA ÇĠNĠCĠLĠĞĠNE HĠZMET VEREN
ATÖLYELER
Kütahya çiniciliği geçmiĢten bugüne varıncaya kadar birçok mücadeleler
geçirmiĢ ve nice çabalar verilmiĢtir. Bünyesinden binlerce çinici çıkaran Kütahya Ģehri
1612‟deki Celali Karayazıcı ġerif Arap isyanlarında tahribata uğramıĢ pek çok çini
atölyesi de zarar görmüĢtür.
Evliya Çelebi Seyahatname‟sinin 9. cildinde (1648) Kütahya‟da bir çiniciler
mahallesi ile bu mahalleye komĢu (Pirler yanı Üstatlar) mahallesinin bulunduğunu,
bunlardan mühim bir kısmının kırmızı topraktan çanak, çömlek iĢleyen atölyeler
olduğunu belirtmektedir. Aynı bölgede Sadrazam Rüstem PaĢa‟nın yaptırdığı çini
atölyesi de bulunmaktaydı.
Evliya Çelebi 1671-72 yılında ikinci kez Kütahya‟ya ziyarete geldiğinde;
Kütahya‟da çinici kefereler mahallesinde 34 atölye olduğundan, Ġznik‟te ise sadece
dokuz çini imalathanesi bulunduğundan ve Kütahya çinilerinin güzelliğinden
bahsetmiĢtir.
1795 tarihinde Kütahya‟daki imalathanelerin adedi 100‟dür.
1920-1930 döneminde beĢ çini atölyesi ve bir tane çini pazarlamacısı
bulunmaktadır.
Hafız Mehmet Emin Efendi‟nin oğlu Hakkı Çinicioğlu babasının ölümünden bir
müddet sonra, babasının imalathanesini tekrar faaliyete geçirmiĢtir. Mehmet Çini aynı
tarihlerde Sırrızade Hacı Hafız oğulları Rıfat ve Sadık kardeĢlerle “ġark Çini” firmasını
kurarak yeniden çiniciliğe baĢlamıĢlardır.
Rıfat ve Sadık kardeĢler, Kütahya Ġl Özel Ġdaresi‟nden o günün Ģartlarında
büyük mali destek almalarına, Almanya‟dan çamur hazırlama makineleri getirmelerine
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rağmen yetersiz teknik bilgi nedeniyle iki yıl içerisinde iflas etmiĢ, bu nedenle
çinicilikten kopma noktasına gelmiĢlerdir.
Cumhuriyetin kurulmasından itibaren Kütahya çiniciliğine yardımcı olmak
amacıyla, devletçe bazı tedbirler alınmıĢtır. Bu tedbirleri Ģu Ģekilde sıralamak
mümkündür:152
1) Çiniciliğin muamele vergisinden muaf tutulması.
2) 1926‟da ilk BeĢ Yıllık Sanayi Programı içinde bir porselen fabrikası
kurulması maksadı ile hammadde incelemelerinde bulunmak üzere 1926‟da
Fransa‟dan Prof. Blottier, 1935‟te Almanya‟dan Prof. Krotze getirilmiĢtir.
3) Açılacak çinicilik okullarında öğretmenlik yapacak eleman yetiĢtirilmesi için
1928‟de güzel sanatlardan iki öğrenci Avrupa‟ya gönderilmiĢtir.
4) MEB Teknik Tedrisat MüsteĢarlığı, 1942‟de Ankara Yapı Endüstrisi ve
sonradan Kimya Sanat Enstitülerinde deneme atölye ve Laboratuarı
kurdurmuĢ, Kütahya çinicilerinin kullandığı hammaddeler incelenmiĢtir.
5) 1951-52‟de Ankara Kimya Sanat Enstitüsü‟ne bağlı Seramik Atölyesi
öğretime açılmıĢtır.
6) Temmuz 1959‟da Kimya Yüksek Mühendisi Hadi Tamer, Arkeolog Mehmet
Akok, Güzel Sanatlar Öğretim üyesi Prof. Vedat Ar, Ticaret Bakanlığı tetkik
kurulu üyesi Yüksek Mühendis Sudi Çoban, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek
Okulu Seramik Bölümü öğretim üyesi Prof. Hakkı Ġzzet‟ten teĢekkül eden
bir heyet Kütahya çiniciliğinde gerek teknik gerekse sanat bakımından bazı
gerilemeler müĢahede ve geliĢtirilmesini sağlayacak tedbirleri tespit etmiĢtir.
7) 1939-1941 yıllarında Kütahya valiliği yapan Hamit Oskay Türkiye Selüloz
ve Kâğıt Sanayi kurucusu Mehmet Ali Kağıtçı‟yı bir laboratuar kurup,
çiniciliğe teknik yardımlarda bulunmasını istemiĢse de buradaki çalıĢmalar
kısa süreli olmuĢtur.
8) 1945 yılından itibaren Azim ve Metin Çini fabrikalarında yetiĢen Ramazan
Erginer, Ali Özker, Mehmet Üstünkaya, Ali Osman Özleblebici, Hakkı
Sivaslıgil, Ahmet Gürel, Ahmet Kerkük, Enver Ertan, Nuri Gözütok, Rıfkı
Yükselener, Yunus Mar gibi ustalar özel çini imalathanelerini kurmaya
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Kütahya çiniciliğinin geliĢtirilmesi ve atölyelerin yeterli verimi göstermeleri için devletçe alınan
tedbirler, Rıfat Çini‟nin “Türk Çiniciliğinde Kütahya” adlı kitabı (1991), s.20‟den aktarılmıĢtır.
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baĢlamıĢlardır. 1 Ocak 1968‟de faaliyette bulunan çini atölyeleri sayısı on
ikiye ulaĢmıĢtır.
9) Kaliteli ve sanat değeri yüksek çini imalathanelerine yardımcı olmak
maksadı ile çinicilere çamur ve boya hazırlamak üzere Federal Alman
Hükümeti tarafından kurulan ve Kütahyalı çinicilere (Çini Koop) hibe edilen
tesislerin faaliyetine, Yönetim Kurulu‟nun yanlıĢ ve hatalı tutumu yüzünden,
kısa müddet sonra son verilmiĢtir.
10) Çini-Koop‟un 1976-77 yılları arasındaki verimli çalıĢmalarından biri de Prof.
Hakkı Ġzzet‟in yönetimindeki “Eski Çini Desenleri” çalıĢmasıdır. Zamanla
yozlaĢmıĢ eski desenlerden yüz kadarı, orijinallerine uygun Ģekilde çizilip
renklendirilmiĢ ve tabettirilerek isteyen çinicilere verilmiĢtir.1970‟li yıllarda
çini fabrikalarının sayısı 18‟e ve çini pazarlayan iĢletme sayısı ise 22‟ye
ulaĢmıĢtır.
1980‟li yıllarda ise imalatçıların sayısı 58 ile 65 arasındadır.
Günümüz Kütahya çiniciliği bir toparlanma devresine girmiĢ ve irili ufaklı
birçok atölye ve fabrika geçmiĢin ihtiĢamına ulaĢabilmek amacıyla büyük bir özveri
içinde çalıĢmaktadır.
“GeçmiĢte çamurunu, sırını, dekorunu ve çininin her aĢamasını kendi
bünyelerinde kısıtlı imkânlarla yapan atölyeler yerine, her safhasını ayrı ayrı yapan
atölyeler ortaya çıkmıĢtır”.153 Bu atölyelerde çalıĢanların sayısının atölye baĢına
ortalama 3-6 arasında olduğu bilinmektedir. Günümüz Kütahya‟sında ise; çini
üretiminin tümünü kendisi yapan atölyeler olduğu gibi branĢlaĢma oluĢturmuĢ atölyeler
de vardır: Çamur, bisküvi, tahrir ve boyama, sırlama ve piĢirim aĢamalarının her biri
ayrı bir atölyede yapılmaktadır. Bunların yanında Altın Çini gibi fabrikasyon üretim
yapan ve 250-300 iĢçinin çalıĢtırıldığı fabrikalar da vardır.
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4.3. GÜNÜMÜZ KÜTAHYA ÇĠNĠCĠLĠĞĠNE HĠZMET VEREN KURUM, KĠġĠ
VE ATÖLYELER
Çömlekçi tornasının bulunmasından sonra ürünler form açısından daha düzgün
ve daha kısa zamanda üretilmeye baĢlanmıĢtır.
Kütahya‟da çiniciliğin ön planda ve yaygın olmasından olacak ki çömlekçilik
örneğin; Kınık, Sorgunda ve Menemen‟deki gibi kendine yer edinememiĢtir. Ancak
çinicilikte kullanılan vazo, çanak, kâse, tabak gibi formların çömlekçi tornasında
Ģekillendirildiği de dikkat çekmektedir.
Günümüz Kütahya çini ve seramik üretici atölye veya firmaları yerelden
evrensele, geçmiĢten geleceğe uzanan bir yolda ilerlerken geleneksel çinilere yeni motif
ve biçimler eklemeyi ihmal etmemiĢlerdir.
Ayrıca Kütahya‟da çini sanatını modern bir Ģekilde yorumlamak, ürünlerini
kendilerine özgü oluĢturmak ve teknolojik yenilikleri yakalamak, çininin yüzeyinde
resimsel bir dekorlamayı oluĢturmak amacıyla çalıĢmalarını sürdürmektedir. Bir baĢka
deyiĢle Kütahyalı çiniciler geleneksel çini sanatını, modern bir Ģekilde yorumlayarak
yaĢadığımız evden, çalıĢtığımız iĢ yerine kadar pek çok mekânı sanatsal değerlere sahip
milli değerlerle buluĢturmak amacındadırlar.154
Cumhuriyet

dönemi

Kütahya‟sında

çiniciliğin

geliĢmesine

katkıda

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

154

“ĠnĢaat Trendy”, ĠnĢaat Ekipmanları ve Teknolojileri Dergisi, (Kütahya, S:6, Temmuz 2009), s.12.

260

4.3.1. Fabrikalar
4.3.1.1. Kütahya Porselen

Resim 282. Kütahya Porselen Fabrikası’ndan Bir Görünüm
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Kütahya Porselen San. A.ġ, 1974 yılında kurulmuĢtur. Kurulduğu ilk yıllarda
çok ortaklı ve büyük hissesi halka ait olan Ģirket; 1984 yılında Güral ailesine geçmiĢtir.
Firma, 160.000 m2 kapalı alanıyla porselen, cam, seramik ve ambalaj sektörlerinde
üretim yapan toplam altı fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.
Bugün Kütahya Porselen, Avrupa‟nın en büyük ilk üç üreticisi arasındadır.
Yalnızca Türkiye‟nin değil, dünyanın ve özellikle de Avrupa ülkelerinin sayılı
markaları arasında yer almaktadır.
Kütahya porselen el yapımı çini motifli porselenler de üretmektedir.
Ġngiltere‟de pazar payı olan tüm üretici ve markalarla üretim iĢbirliği
gerçekleĢtirerek Ģirket ürünlerini, yurt dıĢında Carrefour, IKEA, Auchan, El Corte
Ingles ve Hiper Core gibi zincir mağaza ve marketlerde satıĢa sunmaktadır.
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Resim 283. Kütahya Porselen Tarafından Üretilmiş Çini Motifli Ürünler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

4.3.1.2. Güral Porselen Fabrikası
1989 yılında kurulan ve 75.000 m2‟si kapalı olmak üzere, 275.000 m2 alan
üzerinde üretim yapılmaktadır. Ürünleri 52 ayrı ülkeye ihraç edilmektedir. Kütahya‟nın
asırlara dayanan deneyimini, nesiller boyu yaĢatılan ustalığını 2000‟li yılların
teknolojisiyle birleĢtirmiĢ ve kusursuz porseleni yaratmayı baĢarmıĢtır.

Resim 284. Güral Porselen Fabrikasından Bir Görünüm
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Güral Porselen, Kütahya‟daki diğer porselen fabrikaları bu gibi Kütahya klasik
çini motiflerinden oluĢan el yapımı dekorlu porselenler de üretmektedir.

Resim 285. Güral Porselen El Yapımı Çini Desenli Ürünlerden Örnekler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

4.3.1.3. Altın Çini Seramik Fabrikası

Resim 286. Altın Çini Fabrikası‟ndan Görüntü
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Türk çini sanatını yeniden canlandırmak ve Kütahya çinilerinin çağın Ģartlarına
uygun yeniden üretilmesi amacı ile Hasan TAġPOLAT ve Mustafa KIRATLI ortaklığı
ile kurulmuĢtur.
Üretiminde mavi-beyaz ve renkli çinilere yer veren Altın Çini;
1) Duvar kaplama malzemesi olarak duvar panoları ve ulama (karoların ard
arda bir araya gelerek bütünü oluĢturmaları.) karolar olarak adlandırılan
endüstriyel üretim çinileri,
2) Geleneksel Türk sanatı içerisinde önemli bir yer tutan hediyelik eĢya imalatı
içinde bulunan tabak ve vazo formlar üretilmektedir.
Tabak formları içinde 100‟den fazla çeĢitleri bulunmaktadır. Bunlar içerisinde
çeĢitli ebat ve biçimlerde lenger tabaklar, düz lengerler, rölyefli tabak formları
mevcuttur. Vazo formlarında ise 10 cm. den baĢlayıp 120 cm‟ e varan, çeĢitli boy, form
ve ebatlarda farklı üretimler yer almaktadır.
Altın Çini, geleneksel Türk çini sanatı içerisinde yer alan bütün klasik motifleri
kullanarak,

bunların

doğrudan

kopya

edilmesinden

çok,

yeni

tasarımların

uygulanmasına yer vermektedir.
Altın Çini fabrikası, Kütahya‟da ilk kez samur fırça kullanımını da
gerçekleĢtirmiĢtir.
Altın Çini, kendi içinden Altın Seramik‟i oluĢturarak, 1997 yılında duvar karosu,
2009 yılında ise yer karosu üretim ünitesini kurmuĢtur.
Altın Çini fabrikası, üretimlerini AB ülkelerine, ABD‟ye ve Arap ülkelerine
mimari ve dini amaçlı karolar yapıp ihraç ederken, yurtiçinde ise; daha çok hediyelik
eĢya ürünleri olarak Ġstanbul‟a gönderilmektedir. Gelen dini ve mimari çini
sipariĢlerinin üretimini de gerçekleĢtirir. Altın Çini‟nin üç yüz personeli bulunmaktadır.
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Resim 287. Altın Çini Ürünlerinden Örnekler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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4.3.1.4. AĢanlar Çamur Ġmalat Fabrikası
Bu fabrikanın kurucusu, Sedat AġAN, 1949 yılında Kütahya‟da dünyaya gelerek
eğitimini Kütahya Lisesi‟nde tamamlar.
Asıl mesleği manifaturacılık olan Sedat AġAN, Ġstanbul‟dan Kütahya‟ya gelip
yerleĢen, Akademi mezunu Sırrı YÜREK isimli seramik sanatçısıyla tanıĢtıktan sonra
çinicilik mesleğine baĢlar.

Resim 288. Aşanlar Çamur İmalat Fabrikası
Fotoğraf: Nurddin Gülaçtı (2010)

Çinicilik sanatının altyapı çalıĢmalarının yeterli olmaması nedeniyle, bu alanda
hizmet vermek ve altyapıdaki noksanlığın giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla
AĢanlar Çamur Ġmalat Fabrikası kurulmuĢtur.
Bugün 10.000 m2 alana sahip olan AĢanlar Çamur Ġmalat Fabrikası‟nda döküm
ve plastik çini çamurlarının yanı sıra kırmızı çamur, Ģamotlu çamur ve “1040-10601070 C” de piĢen yumuĢak porselen çamur ile vitrifiye çamuru ve elektro porselen
çamuru olmak üzere endüstriyel çamurların tamamı üretilmektedir.
Üretilen çamurların bir kısmı yurt içinde baĢta Kütahya ve farklı Ģehirlerdeki
çini ve seramik üreticilerine, Endüstri Meslek Liseleri‟nin, Seramik Bölümlerine,
Meslek Yüksek Okulları ve Güzel Sanatlar Fakültelerine pazarlanmaktadır. Çamur
üretiminin bir kısmı da yurt dıĢında Suriye, Ürdün ve Arabistan gibi ülkelerin
piyasalarına pazarlanmaktadır. Bu fabrikada çini üretimi yapılmamaktadır.
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4.3.1.5. Özçini Seramik Fabrikası
Lala

Hüseyin

PaĢa

mahallesinde;

Mehmet

ÜSTÜNKAYA

ve

Halit

BALABAN‟IN 1950‟li yıllarda ortak olarak kurdukları fabrikadır. Çinicilik sektörüne
vazo, tabak, fincan, kâse vs. üretmiĢlerdir. Fabrika uzun bir hizmetten sonra
kapanmıĢtır.
4.3.1.6. Ref-San

Resim 289. Ref-San Fabrikası
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Kütahya‟da 1992 yılında Halil KARAASLAN ve oğlu Gökhan KARAASLAN
tarafından kurulmuĢtur. Seramik ve çini üretiminde ileri teknoloji desteği ile bu
alandaki yeni araĢtırma ve geliĢtirme hizmetlerine hız vermiĢtir. Geleneksel odunlu
fırınların kullanım zorluğuna karĢılık elektrikli seramik-cam ve çini fırınlarını
üretmektedir. Seramik alçı ve çamur tornalarının yanında çamur pres makinelerini de
imal etmektedir. Ayrıca seramik ve çini üretiminde kullanılan pek çok alet ve
malzemeyi üretip pazarlamaktadır.
Türkiye‟deki birçok lise, yüksekokul ve güzel sanatlar fakülteleriyle, özel
atölyelerin kuruluĢlarında gerekli olan tüm araçları pazarlayarak Kütahya seramik
sanayisine katkıda bulunmaktadır. Ref-San aynı zamanda çamur, sır, boya ve bisküvi
ürünlerini de pazarlamaktadır. Bunlardan baĢka Ref-San‟a ait küçük bir atölyede
dekorlu çini imalatı da yapılmaktadır.
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4.3.1.7. Keramika Seramik Fabrikası
1972 yılından beri madencilik alanında faaliyet gösteren Ünsa Madencilik
Turizm Enerji Seramik Orman Ürünleri Elektrik Üretim San. ve Tic. Aġ tarafından
kurulmuĢ olmakla beraber, Keramika Seramik 2006 yılında faaliyete geçmiĢtir.
Ürün portföyüne sofra eĢyaları ile baĢlayan Keramika, modern teknoloji ve
ekipmanlarla yüksek kalitede ürünler üretmektedir.

Resim 290. Keramika Seramik’in Ürettiği Yemek Takımı Örneği
Fotoğraf: Fabrika ürün tanıtım kataloğundan (2010).

Keramika Seramik, opak, transparan, sarı, mavi, yeĢil ve turuncu renklere ilave
olarak kırmızı, violet, mor, krem, siyah, lacivert renklerde, tabak grupları, kâseleri,
çerezlikleri, çay takımları, kahve takımları, kayık tabak serisi, sabunluk ve küllükleri sır
üstü ve sıraltı dekorlayarak üretim yapmaktadır.
Keramika Seramik ve Ünsa Madencilik A.ġ. olarak toplam üç yüz çalıĢan
personeli ile Türk Seramik sanayine hizmet vermektedir.
YurtdıĢında özellikle Üçüncü Dünya Ülkeleri‟ne ihracat yapan Keramika‟nın
porselen gönderdiği ülkeler arasında; Ġran, Mısır, Azerbaycan ve Slovakya yer alırken,
Avrupa ülkelerinden Ġngiltere ve Almanya‟ya da ihracat yapılmaktadır. Ayrıca yurtiçi
satıĢları da Türkiye‟nin dört bir ucuna yapılmaktadır.
Klasik dekoratif çini desenlerinden üretilen sofra eĢyası grupları, alıcılar
tarafından pek fazla rağbet görmeyince, bu tür özel üretimlere fabrikada yer
verilmemektedir. Ancak talepler doğrultusunda klasik çini motiflerinden oluĢan
ürünlerin tekrar üretilebileceği, yetkililerce belirtilmektedir.
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Resim 291. Seramik Ürünlerin Fırından Çıkarılışı
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Seramik ürünlerde %35 kil, %40 kaolin ve %25 kuvars hammaddelerini reçete
olarak kullanan fabrika, 1180 ºC‟de pekiĢmiĢ, sert ve su emmesi düĢük olan ürünler elde
etmektedir.
4.3.1.8. Evliya Çelebi Çini Fabrikası

Resim 292. Ahmet Asalı
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Evliya Çelebi Çini Fabrikası 1971 yılında Ahmet ASALI tarafından
kurulmuĢtur. Ahmet Asalı bu konuda Ģunları ifade etmiĢtir.
Seramik ve Duvar Çinisi üretimleri ile hediyelik çini eşyalar ülkenin her
yöresine gönderildiği gibi yurtdışında başta Avrupa olmak üzere ABD’ne ve dünyanın
birçok yerinede gönderilmektedir.
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Fabrikada mimari çini üretiminde 60, el dekoru (hediyelik eşya) imalinde ise 25
bayan elaman çalışmaktadır. Evliya Çelebi Çini fabrikasında yeni çini form
örneklerinin yanı sıra desen ve çinicilik üzerine genel araştırmalar da büyük bir
titizlikle sürdürülmektedir.
Evliya Çelebi Çini Fabrikasında günlük 250 m2, yıllık da yaklaşık olarak
100.000 m2 çini karo üretimi gerçekleştirilmektedir.

Resim 293. Evliya Çelebi Çini Fabrikası
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

10.000 m2 alan içinde faaliyet gösteren Evliya Çelebi Çini Fabrikası‟nın en
önemli çalıĢma alanı Cami çini iĢleridir. Mihrap‟tan Minber‟e Sütunlardan Kürsüye,
Mihrap yazılarından son cemaat yerindeki süsleme ve Dua‟lara kadar her türlü konuda
Çini, Evliya Çelebi Çini Fabrikasında üretilmektedir.
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Resim 294. Evliya Çelebi Çini Fabrikası Ürün Örnekleri
Fotoğraf: Fabrika ürün tanıtım kataloğu ve Nureddin Gülaçtı (2010)
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4.3.2. Altyapı Ustaları ve Atölyeleri
Tahir KONAKÇI (Çömlekçi Tahir) (1928-2005)

Resim 295. Tahir Konakçı
Fotoğraf: Aile albümünden alınmıĢtır.

1928 yılında Afyon‟un Düver ilçesinde çömlekçilik yapan bir ustanın oğlu
olarak dünyaya gözlerini açar.
Henüz on yaĢlarındayken çamura çeĢitli Ģekiller vererek kendince farklı objeler
yapmaya baĢlar.
Tahir usta ilköğreniminden sonra baba mesleğini seçip çömlekçi ustası olarak
mesleğinde farklı baĢarılara imza atmıĢtır.
Vatani görevinden sonra Kütahya‟ya yerleĢmiĢ burada çinicilik sektörüne çini
tabak ve vazolar çekerek katkıda bulunmuĢtur.
Tahir usta farklı sanat anlayıĢı içinde kendini geliĢtirerek siyasi parti liderlerinin
(Süleyman Demirel, Bülent Ecevit) çömlekçi çamuru ile büstlerini karikatürize ederek
yapmıĢ, Kütahya‟nın en tanınmıĢ eski ustalarındandır.
2005 yılında yetmiĢ yedi yaĢında yakalandığı hastalık sonucunda vefat eden
Çömlekçi Tahir (Kütahya‟da bu lakapla tanınır) iki oğlunu da kendisi gibi torna ustası
olarak yetiĢtirdi.
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Resim 296. Tornada Şekillendirilmiş Mumluk
Tasarım ve Uygulama: Tahir Konakçı
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Mehmet KONAKÇI (1954 - …)
Kütahya‟da dünyaya geldi. Ġlk ve ortaokulu burada tamamladı. Tornacılığı daha
küçük yaĢlarda iken babası Tahir Konakçı‟dan öğrendi. Vatani görevini yaptıktan sonra
birçok çini atölyesine farklı formlarda çini vazolar, kâseler, tabak, sürahi ve fincanlar
yaptı. Halen Kütahya çiniciliğinde alt yapı ustası olarak çalıĢmalarını sürdürmektedir.

Resim 297. Mehmet KONAKÇI
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Ekrem TOKSOY (1961-…)
Kütahya‟da dünyaya geldi. Eğitimini Kütahya‟da tamamlayarak Endüstri
Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü‟nden mezun oldu. Vatani görevini tamamladıktan
sonra 1985 yılında çini desinatörlüğünü, ustası Atilla Kipergil‟in yanında 1997 yılına
kadar öğrendi.

Resim 298. Ekrem Toksoy
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

El-Sam (El Sanatları Merkezi) ve Akdeniz Çini atölyelerini kurdu. Çiniciliğin alt
yapısındaki noksanlıkların farkına vararak altyapı atölyesini kurdu ve çini altyapısında
yeni araĢtırmalarla çamur reçetelerini geliĢtirdi.
Ġmalathanesinde vakum çamuru, döküm çamuru, kabartma çamuru, boya
çamuru, taĢ çini ve astar imalatı yapmaktadır.
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Resim 299. Ekrem Toksoy’un İmalathanesi
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Kabartma çamuru üretiminde yeni bir reçete geliĢtirdiğini belirten Ekrem usta,
Azim Çini‟nin geçmiĢte kullandığı kabartma çamurunu “Astar 2 ölçek, sırça 1 ölçek,
boya istenilen tona göre katılır” formüle ettiğini belirtmektedir. Elde edilen çamur taĢ
çini özellikleri taĢımakta ve çamurda akıĢkanlık söz konusu olmamaktadır.
Boya çamuru; Kütahyalı çiniciler tarafından önceleri vakum çamuru çıkıntıları
ve tabakların kırıntılarına, boya belli oranda karıĢtırılarak duble değirmenlerde
öğütmeyle kullanıma hazırlanıyordu. Günümüzde ise Ekrem usta tarafından yapılan
araĢtırmalar sonucu, oksit boyaların 20 ile 40 mikron arasında granül hale gelinceye
kadar

öğütülerek,

boya

çamuru

ile

eĢit

oranlarda

karıĢtırılarak

kullanıma

hazırlanmaktadır.
Boya çamuru da boyalardaki gibi aynı mikron eleklerden geçirilmektedir.
Değirmenlerde yaklaĢık olarak 15 saat öğütülerek elde edilmektedir.
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Ekrem usta, taĢ çini çamurunu yeniden formüle ederek ve ürettiği diğer
çamurlarla birlikte Kütahya‟da pazarlamaktadır.
Yapılan çamur bünyelerin bisküvi piĢirimi, 1050 C ile 1080 C arasında, sırlı
piĢirim ise 950 C ile 980 C arasında gerçekleĢtirilmektedir.
Efsane Çini (Mehmet Yıldırım)
1968 yılında Kütahya‟da dünyaya gelen Mehmet usta, çini altyapısını
öğrenmeye 1980 yılında Öz Çini Atölyesi ustalarından Hamza Mehmet Üstünkaya‟nın
yanında baĢladı. Daha sonra “Ustam” dediği Kamil Serçebay‟ın yanında çamur
tornasında Ģekillendirmeyi öğrenmiĢtir. Efsane Çini altyapı atölyesini 1986‟da kurdu.
Kütahya‟da çinicilere bisküvi formlar üreten Mehmet Yıldırım, Selçuklu ve
Osmanlı dönemine ait çini formlarının röprodüksiyonlarını yaptı. Bu formları
uygularken Selçuklularda olduğu gibi çamur bünyede % 92,2 oranında SiO2 katkılı taĢ
çini çamurunu kullandı. Mehmet Usta kendine ait formüle ettiği bu çamurun analizini
TÜBĠTAK‟a sunduğunu ve doğruluğu konusunda rapor aldığını belirtmektedir.
Kendi atölyesinde 16 çırağı usta haline getirdi.
Ġstanbul, Antalya, Göcek ve KaĢ‟ta çömlekçi tornasında çamur Ģekillendirme
kursları verdi. Türkiye‟nin çeĢitli üniversitelerinde tornada çalıĢma gösterileri
(workshow) yaptı.
2005-2009 yılları arasında Kütahya Çiniciler Fotoğrafçılar ve El Sanatları Odası
BaĢkanı olarak görev yaptı.
Çinicilikle uğraĢan birçok çini sanatçısına bisküvi formlar yapan Mehmet
Yıldırım, her türlü çamur ile torna Ģekillendirmesi yapmaktadır.
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Resim 300. Efsane Çini Atölyesi
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Resim 301. Efsane Çini Atölyesinde Yapılmış Şadırvan ve Vazo Bisküvi Formları
ġadırvan, 2 m yüksekliğindedir. Ġç içe geçmiĢ 2 haznelidir.
Tasarım ve Uygulama: Mehmet Yıldırım
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Özen Çini
Lala Hüseyin PaĢa Mahallesi‟nde Hakkı SĠVASLI ve damadı Rıfkı
YÜKSELENER tarafından 1950‟li yıllarda kurulmuĢtur. Özen Çini Ġlerleyen yıllarda
torun Ahmet YÜKSELENER tarafından 2000 yıllarına kadar devam ettirilmiĢ, sonra da
kapatılmıĢtır. Özen çini fabrikası çeĢitli ürünler üretmiĢtir.

Resim 302. Özen Çini Atölyesi (1950)
Fotoğraf: Aile Albümünden

Hakkı SĠVASLIOĞLU (1915-1979)
1915 Kütahya doğumludur. O yılların teknik okulu olan ve halen aynı adla
anılan Sanat Okulunu bitirmiĢtir (Endüstri Meslek Lisesi). Doğu görevi çıkınca testi ve
ibrik sanatını öğrenmek üzere Avanoslu ustanın yanında çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Burada
çarkta Ģekillendirme konusunda kendini yetiĢtirmiĢtir.
Çini sanatının o yıllarda hızla geliĢmesi ve talebin artması onu çiniciliğe doğru
yöneltmiĢtir. Ġlk çinicilik deneyimi dört ortakla kurdukları atölye ile baĢlamıĢ ancak bu
ortaklık çok fazla sürdürülememiĢ ve tekrar testicilik dönemi baĢlamıĢtır. Özen çini
1970 yılında çıkan bir yangınla tamamen yok olmuĢ, yeniden inĢa edilerek bugün
mevcut olan binalarına dönüĢtürülmüĢtür. Hakkı Sivaslıoğlu 1956 yılından 1979 yılında
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aramızdan ayrılıĢına kadar çark ustası olarak baĢlamıĢ olduğu toprak ve çini sanatlarına
yaĢamı boyunca gönül vermiĢtir.

Resim 303. Özen Çini’nin Kurucusu Hakkı Sivaslıoğlu (1915-1979)
Fotoğraf: Aile Albümünden

Rıfkı YÜKSELENER (1931-2001)
1931 Kütahya doğumludur. Babası Üsküp göçmeni olup Arnavut kökenlidir
Çinicilik sanatıyla Edip Çinide tanıĢmıĢ, 1956 yılında Özen Çini‟de çalıĢmaya
baĢlamıĢtır. Rıfkı Yükselener Kütahya‟da çiniciliğin geliĢmesi konusunda yapılan pek
çok organizasyon ve çalıĢmaya aktif olarak katılmıĢ ve destek vermiĢtir. Üretimin her
safhasında bizzat kendisi çalıĢarak iĢçi ve ustalara örnek olmuĢ ve ilerleyen yıllarda
geliĢtirmiĢ olduğu cami çinileri konusunda bir dönemin lideri konumuna gelmiĢtir.
Ülkemizin pek çok Ģehrinde (Ağrı, Rize, Ġstanbul-Nimet Abla, Ġncirli, Bakırköy ve daha
pek çok semtinde -Trabzon, Samsun, PerĢembe, Bafra, Bursa, Zonguldak/Devrek,
EskiĢehir,

Edirne/Uzunköprü,

Kırklareli,

Ġzmir,

UĢak/Banaz,

Balıkesir/Gönen,

Amasya/Merzifon‟da ve daha pek çok il, ilçe ve köylerde cami çinilerinin yapımını
gerçekleĢtirmiĢtir.
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Resim 304. Özen Çini’nin Kurucularından Rıfkı Yükselener (1931-2001)
Fotoğraf: Aile Albümünden

Özen Çini deki iĢ yaĢamını 1979 yılına kadar çalıĢarak sürdürmüĢtür. Özen
Çiniyi Oğlu Ahmet Yükselener‟e teslim etse de yaĢamının son yıllarına kadar aktif
olarak çalıĢmıĢ ve 2001 yılı Ocak ayında vefat etmiĢtir.
Azim Çini
2. Dünya SavaĢı ile birlikte ithalatın kesilmesi Kütahya‟da kullanıma yönelik
seramik üretimini canlandırmıĢ, bu dönemde faaliyette olan atölyeler içinden Azim Çini
Fabrikası ön plana çıkmıĢtır.155 Bugünkü Kütahya Ziraat Bankası aralığında kurulan
Azim Çini, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında kurulmuĢ ve 1960‟larda çıkan
yangından sonra kapatılmıĢtır.
Azim Çini Kütahya ve çiniciliğinin bugünlere gelmesinde büyük katkısı
olmuĢtur. Kütahya çini Müzesinde Azim Çini‟ye ait birçok çini eser bulunmaktadır.

155

Demirsar Arlı, a.g.m., s.345.
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Resim 305. Azim Çini Atölyesi ve Çalışanları
Fotoğraf: Kütahya Çini Müzesi Tanıtım Kataloğundan

Lâle Çini
Hüseyin Yayla tarafından kurulmuĢ büyük bir atölyedir. Cami Seramikleri
üreten bu atölye de kapanmıĢ eski atölyelerdendir.
Süsler Çini
Ġhsan Eydeğer (Sarı Ġhsan) tarafından kurulmuĢ olan bu çini atölyesi, Ġhsan
Eydeğer‟in (Kasım-2009) ölümüyle bugün oğulları tarafından iĢletilmektedir. Ġhsan
Eydeğer, Kütahya‟nın tanınmıĢ eski çini ustalarındandır.
Osmanlı Çini (Sıtkı Olçar 1948-2010)
1948 Kütahya doğumludur. Dünyaya gözlerini açtığı toprakların tarihsel
zenginliği ile Selçuklular ve Osmanlılar döneminden beri süregelen çinicilik sanatının
çekiciliğinden olsa gerek, çiniciliğe büyük bir coĢku ile bağlanmıĢtır.
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Resim 306. Sıtkı Olçar (Sıtkı Usta)
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Sıtkı Usta, 1973 yılında Osmanlı Çini atölyesini kurdu. Çinicilik sanatında
göstermiĢ olduğu baĢarısını, sanatından ödün vermemesine borçlu olduğunu belirten
Sıtkı Usta, Kütahya çini sanatının dünyaya tanıtılmasında rol oynayan nadir usta ve
sanatçılardandır.
Kütahya çiniciliğinin klasik formları dıĢında antik desen ve formlarını da
çinicilik çalıĢmalarında uygulamaktadır. Desenlerinde Ġznik ve Kütahya motiflerini ele
alarak kendi yorumlarıyla yeni ve farklı süslemeler oluĢturdu. AraĢtırmacı kiĢiliğini
göstererek, kaybolup gitmekte olduğu sanılan Kütahya çiniciliğine kendince bir boyut
ve dinamizm katmıĢtır.
Sıtkı Usta‟nın çalıĢmaları için Gönül Öney bir makalesinde; “Sıtkı Olçar‟ın
seramikleri neden bu kadar farklı ve ünlü diye düĢünürseniz cevabım, tarihsel çizgilerle
bugünü yakaladığı için derim.” diye yazmıĢtır.156
Osmanlı dönemi seramiklerinin klasik motiflerinden olan Osmanlı donanmasının
Kalyon türlerini, Sıtkı Usta modern üslupta sefer tasına desenlemiĢtir.157
Sıtkı Usta sıradan olmadı, hep yeniliklerin peĢinde koĢtu, kendisine ve sanatına
sürekli bir dinamizm kazandırdı. Farklı dokunuĢuyla, farklı gözüyle kendi tarzını
oluĢturdu ve tüm dünyada tanınmıĢtır.158

156

Gönül Öney, “Gelenekten ÇağdaĢ Senteze Sıtkı Olçar”, Sanatsal Mozaik, (Sayı:8, 1996), s.25.
Gönül Öney, Akdeniz‟le KucaklaĢan Osmanlı Seramikleri ve Günümüze UlaĢan Yansımaları,
(Antalya: Suna ve Ġnan Kıraç Vakfı, 2009), s.17.
158
Melda Davran, www.sitkiusta.com@yahoo.com (20.12.2009).
157
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Sıtkı Olçar ile yapılan görüĢmede; Kütahyalı mahalli ve mülki erkandan
çiniciliğe gerekli desteğin verilmemesi konusunda içinin dolu olduğu görüldü. Sıtkı
Usta, Kütahya çiniciliğinin geliĢimi ile ilgili Ģunları söylemiĢtir:
“Kütahya çiniciliği 14. yüzyıldan bu yana ne Osmanlı hükümdarları ne de
Cumhuriyet dönemi hükümet ve yöneticilerinden hiçbir zaman gerekli desteği görmedi.
Saray zamanında da İznik Saray destekliydi, günümüzde de devlet desteklidir. Mevcut
hükümet ve geçmiş hükümetlerin, Kütahyalı çinicilere katkıları olmamıştır. Kültür
Bakanlığı dahil gerekli destek ve yardımı sağlayamamıştır. Ama İznik, TÜBİTAK ve
Devlet desteği alırken, Kütahya yine tek başına kalmıştır.
Japonya’nın başkenti Tokyo’nun en popüler ve en pahalı caddesi olan
“Ginza’da İçki”de yetmiş ve yüz yirmi katlı gökdelenlerin arasında iki katlı beş yüz
yıllık bir seramik atölyesi var ve bu atölyede hala odunla pişirim ile seramik imal
edilmektedir. Bunu söylememdeki amaç, Japonların geleneklerine verdiği değeri
göstermesidir.
1922 yılındaki mübadele sonucunda Kütahyalı birçok çinici Ermeni usta
Yunanistan’a göç etti. Yunanlılar bu ustaların hayat hikâyelerini kitaplaştırdı. Bu
ustalardan birisi Hacı Minasyan Ustadır.
Japonlara

bakıyorsunuz

hala

odunlu

fırın

pişirimi

gerçekleştirilirken,

Kütahya’da benim dışımda odunlu fırın bulunduran kalmadı gibi. Çini-Koop ve
Elhamra’da odunlu fırınlar yıkıldı. Bunların yıkılmaması için çaba sarf ettim ama
başaramadım. Yalnız kaldım. Kütahya’da odunlu fırınların kullanımı kalmayınca,
Kütahyalı fırın yakan ustalar da kalmadı, yok oldu.
Bu olumsuz gelişmelere sesini çıkarmayıp, göz yuman Kütahyalı yetkililer,
geleneğimize sahip çıkmada gerekli özeni göstermediler/gösteremediler.
Yunanlılar Osmanlı dönemi İznik ve Kütahya odunlu çini fırınlarının çinilerini
bazı kitaplardan kopya yaparak aynısını yaptılar. Ayrıca Atina’da Buğday Camisi’ni
çini ve çömlekle doldurup, müzeye çevirdiler.
Tüm bunlardan özetlersek; Kütahya’daki bugünkü yöneticilerin yanlış
uygulamaları, çiniciliğin gelişimine sekte vurmaktadır. Örneğin Belediye 30-35 çini
atölyesine baskın yaptı. Bizleri vergi kaçakçısı gibi gösterdiler ve Eskişehir yolu
üzerindeki atölyemi kaçak diye yıkmak istediler. Ustalar dükkânlarını kapatıp İznik’e
gittiler. Evlerde tek başlarına çini tabak boyayan insanları çok önemli ustalar olarak
gösterip, bizleri önemsiz gibi yansıtmaya çalıştılar. UNESCO bana yaşayan kültür
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hazinesi olarak ödül verirken, Kütahyalı yöneticiler ise bizleri önemsiz gösterme çabası
içindeler. Yetkili ama bilgisiz yöneticiler ile çinicilik tahribata uğradı ve uğramaktadır.
Dumlupınar Üniversitesi’nden de yeterli destek gelmedi.
Bugünkü çiniciler 35-40 yıllık çinicilerdir ve bu çiniciler ile yıllarca evlerinde
tahrir ustası olarak çalışan iyi ustalar da dahil olmak üzere hiçbirimizin biyografimiz
yoktur. Çinicilerin kayıtları yoktur. Sanırım sizin çalışmanız olan bu tez, bu tür şeyleri
toparlamaya çalışmakta. Böyle bir çalışmaya da ihtiyaç vardır.
Kütahya’da çini dekoru çizen, tek başına çalışan kadınlardan bile işyeri açılış
ruhsatı isteyen yetkililer, evinin iaşesini oluşturmaya çalışan fakir fukarayı da
korkutmuş, çinicilik işini bırakmışlardır. Tüm bu yanlış uygulamalar, çiniciliğin eksiye
gidişine sebep olmaktadır.
Sıtkı Usta gibi ustalar her zaman dünyaya gelmez. Tüm bu düşüncelerimi,
mahalli ve ulusal basında ve de TV’lerde dile getirdim, yazdım. Bunları söyler ve
yazarken de uzun dilli olmakla itham edildik. Türk çiniciliğini seviyor ve yaşatmak
istiyor isek; sanata ve sanatçıya değer vermek gerekir.
Gaziantep’te bulgur kırma tesislerinden %1 KDV alınırken, Kütahya’da
çiniciler devletten hiçbir yardım görmediği halde %18 KDV ödemektedirler.
Başbakanlığa ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’na verdiğim dilekçeler akim
(sonuçsuz) kalmıştır.
Bu arada gerçekten destek aldığımız ulusal ve yerel basınımızın değerli
yazarları ile bilim adamlarımızın bazılarından da destek aldığımızı belirtmekte yarar
var.
Sıtkı Usta olarak, ölmekte olan Kütahya çiniciliğine renk ve soluk getirdim.”
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Resim 307. Sıtkı Olçar’ın Çini Çalışmalarından Örnekler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Sıtkı Olçar, Kasım 2010 tarihinde yakalanmıĢ olduğu hastalıktan vefat etmiĢtir.
Ġznik Çini (Mehmet Gürsoy)
Mehmet Gürsoy (1950-…) yılında Denizli‟de dünyaya geldi. Eğitim yaĢamını
Kayseri Eğitim Enstitüsü Resim-ĠĢ Bölümü‟nde tamamladı.
Kütahya‟ya öğretmenlik görevi için atandı. Çiniciliğe; 1975 yılında Vehbi Koç
Vakfı‟nın, Kütahya‟da çiniciliğin ıslahı amacıyla gönderdiği Prof. Dr. Muhsin
Demironat verdiği çinicilik kursu ile baĢladı.
Çinicilik mesleğini uygulamaya baĢlamadan önce dokuz yıl kendisini geliĢtirip,
motiflere hâkim olduktan sonra çiniciliğe baĢlamıĢtır.
Mehmet Gürsoy bu konuda Ģunları söylemektedir:
“Kütahya dışından birisi olduğum için, Kütahyalı çiniciler çini üretimi yapmak
arzu ve eğiliminde oluşumu tasvip etmeyip, beni hep engelleme ve destek olmama
noktasında tavırlar ortaya koydular. Ancak almış olduğum kurs ve 1978 yılında kurulan
Çini-Koop sayesinde, çini çamuru alabilmeye başlayıp uygulamaya geçtim. ÇiniKoop’un kurulması benim bugünkü noktaya gelişimde ilk adım olarak büyük rol
oynamıştır. Çinicilik alt yapı malzemelerinin çoğunluğunu oradan alıyordum.
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1984 yılında İznik Çini atölyesini kurdum.
1986 yılında ise Kütahya’da ilk kez yapılan Birinci Milletlerarası Seramik
Kongresi çerçevesinde düzenlenen çinicilik yarışmasında; Tabak ve vazo dalında
birincilik, pano dalında ise ikincilik ödüllerini aldım.”

Resim 308. Mehmet Gürsoy
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Sanat yaĢamında kendisine örnek aldığı ve daima bağlı kaldığı Ġznik çiniciliği
geleneğine yeni yorumlar katarak kendi tarzını da oluĢturan Mehmet Gürsoy, çinicilik
konusunda Ģunları söylemektedir:
“Çinicilik sanatının alfabesi İznik’tir. Kütahya ise primitif sanat yapmaktadır ve
daha çok mutfak eşyası tarzında, günlük kullanıma yönelik çiniler üretmiş ve zanaatla
iştigal etmişlerdir. Benim çalışmalarımda ise İznik’in bütün alfabesi A’dan Z’ye
yatmaktadır.
İznik Çini atölyesi bugün 16. yy.daki İznik çini ürünlerinden daha kaliteli, estetik
ve daha zarif ürünler üretmektedir. Renk olarak da zümrüt yeşili, mercan kırmızısı,
türkuaz ve kobalt renklerini kullanmaktayız.
Atölyemizin altyapı kısmında ise klasik formlara sadık kalmanın yanında
dekoratif üretimden kullanıma yönelik değişken ürünler üretilmektedir. Bu ürünler
arasında ise yeni bir anlayış olarak kare tabak formları da yapılmaktadır.
Formlarımızın tamamı, karolar dışında kendi atölyemizde üretilmektedir. Karoları ise
Bozüyük’ten almaktayız. Kütahya bugünkü konumu itibariyle bu sanattan 400 yıl geri
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kalmış ve hiçbir olumlu adım atılmamış, yeni bir şey yapılmamıştır. Ne yazık ki Kütahya
çiniciliğine dışarıdan gelen, Kütahyalı olmayan kişiler sahip çıkmıştır. Geçmişte ise
yine çoğunlukla Ermeni ustalar bu mesleği yapmışlardır.
Kütahya çiniciliğinin 14. yüzyıldan bu yana 600 yıllık bir geçmişi olmasına
rağmen, geçmişe yönelik birkaç parça çiniden başka günümüze ulaşmış, kayda değer
hiçbir çini ürün bulunmamaktadır. Var olanlardan birkaçı Sadberk Hanım Müzesi’nde,
birkaçı da yurt dışında Kütahyalı Abraham imzasını taşımakta ve pek de üst kalite işler
sayılmamaktadır.
Bizim atölyemizde üretilen şimdiki çini ve çini kalitesi olarak İznik’in geçmiş
kalitesinden daha üst seviyede olup, bu konuda da yurtdışı ve içinde “Kaybolan sanatı
geri döndüren adam” diye de gazetelerde başlıklar atılarak geniş çaplarda
çiniciliğimize yer verilmiştir.
Atölyelerimizde sadece formsal ve günlük kullanım ürünler üretilmekte, mimari
yapısal çini karoların üretimine de yer verilmektedir. Örneğin; Amerika’nın Teksas
Eyaletindeki cami çinilerini biz yaptık.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sanatçı olarak bir tek bana ait (İznik Çini)
eser bulunmaktadır.
Çini ürünlerimizin %90-95’i yurtdışına ihraç edilmekte ya da satış reyonumuzu
ziyarete gelen turistlerce satın alınmaktadır.
Yurtiçi satışlarımıza gelince; ekonomik düzeyi belli bir yeterlikte olan kişi ya da
şirketler, Holdingler tarafından satın alınabilmektedir. Halkın gelir düzeyi düşük
olduğundan kaliteli ürünler satın alınamamaktadır. Daha çok da koleksiyonerler
almaktadır. Sanat satın alabilmek biraz da eğitim ve kültürel değerlere sahip olmakla
da ilişkilidir. Ekonominin önemi de yadsınamaz…”
Mehmet Gürsoy, Kütahya çiniciliğinin geri kalmıĢlığının nedenleri arasında
eğitimin çok önemli olduğunu vurgularken Ģunları söylemiĢtir:
“Kütahya şehri çiniciliğin başkenti olarak lanse edilmek istense de
uygulamalardaki büyük noksanlıklar görmezlikten gelindiği gibi, bunların giderilmesine
çalışılacağına, Dumlupınar Üniversitesi tarafından uygulanan bir “Bologna” süreci
kapsamında, Kütahya Meslek Yüksekokulu’nda var olan iki yıllık Çinicilik Bölümü
kapatılarak, bu bölüm seramik ile birleştirilip adı da “Seramik-Cam-Çini” oluyor.
Çinicilik mesleği iki yılda öğrenilemeyeceği gibi bu bölümün dört yıllığa
çıkarılmasına da çalışılmamıştır.
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Kütahya dışında örneğin; Konya Selçuk Üniversitesi, Erzurum Atatürk
Üniversitesi,

Isparta

Süleyman

Demirel

Üniversitesi,

Çanakkal

Onsekizmart

Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi gibi üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde geleneksel sanatlardan
Çini Bölümü bulunmakla beraber, Kütahya’da dört yıllık bölüm olmadığı gibi iki yıllık
bölüm de kapatılmış ve Kütahya’da eğitim alanında çinicilik defteri kapatılmıştır…
Ayrıca Kütahya’nın yerel ve bürokratik makamlarca iyi tanıtılması, reklamının
yapılması da şarttır.”

Resim 309. İznik Çini Tarafından Üretilmiş Bazı Çini Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Marmara Çini (Ġsmail Yiğit)
Ġsmail Yiğit 1963 yılında Kütahya‟da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü‟nden mezun oldu. 1982 yılında Marmara
Çini atölyesini kurmuĢtur.
Bugüne kadar yedisi yurtdıĢında, yirmisi ise yurtiçinde olmak üzere birçok
sergiye imza attı. Dünya koleksiyonlarını süsleyen geleneksel Osmanlı-Ġznik
seramiklerinin orijinaline yakın röprodüksiyonlarının (form, desen, renk) dört yüzünü
yaptı. Kütahya‟daki atölyesinde SiO2 (kuvars) oranı yüksek çini çamuru üzerine dekor
yapıp, ipek matı, Ġznik sırı ile kaplayarak farklı, çini ve seramik ürünler imal etti.
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Resim 310. İsmail Yiğit ve Marmara Çini’de Yapılan İznik Çinileri Reprodüksiyon
Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Resim 311 İznik Çini Çamur Bünye Örneği ve Dekorlu Çini
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Kütahya çiniciliğine ait çamur reçetelerini teknolojik olarak yetersiz bulan
Ġsmail Yiğit, bu nedenle 16.yy. Osmanlı çinilerine ait olan ve daha çok Ġznikli çiniciler
tarafından kullanılan çamur reçetesinin özelliklerini araĢtırdıktan sonra aynı su emme
özellikte (çinin su emmesi) çini alt yapısını oluĢturmuĢtur.
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Resim 312. İznik Reprodüksiyon Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Marmara Çini atölyesinde 0,5 cm et kalınlığından, Osmanlı dönemi Ġznik
çinilerinin et kalınlığı olan 2 cm‟ye kadar et kalınlığında çini üretimini presleme
yöntemi ile gerçekleĢtiren Ġsmail Yiğit, bu bünyelerin su ve alkolü, sünger gibi emme
özelliğine sahip olduğunu ve Osmanlı çinilerinin poroz bünyeleri sayesinde suyu
gözeneklerine rahatlıkla aldıklarını belirterek, kıĢ veya yazın bu bünyelerde
patlamaların olmadığını söylemektedir.
Çamur reçetesi olarak %80-82 kuvars, %5 cam ve %15 civarında Mihalıççık kili
katkılı reçeteyi kullanırken bu bünye üzerine kullanılan astar reçetesinde ise %90‟a
yakın kuvars ve kil kullanmaktadır. 16.yy.ın çinilerinde olduğu gibi çamur bünye
üzerinde 1-1,5 mm kalınlığında bir et kalınlığı olan astar aynı zamanda çamur bünye ile
uyumlu olarak üzerine sürülen boya ve sır ile de çok uyumlu bir oluĢum göstermektedir.
Bisküvi piĢirimini 900 C, astar piĢirimini ise 950C‟de gerçekleĢtirmektedir.
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Resim 313. Marmara Çini Atölyelerinde Üretilen Çeşitli Amaç ve Özelliklerdeki Çini
Çalışmaları
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Dekor olarak lale formunu seçerken, lalenin çeĢitleri arasında saydığı Ġstanbul
lalesi ve Hollanda lalelerini de örnek alırken, cennet meyvelerinden biri sayılan nardan
da esinlendiğini, Kütahya çiniciliğine ait köklü bir desen anlayıĢının olmadığını ve
geçmiĢte Kütahya‟da üretilen çinilerin de Ġznik esintili olduğunu belirten Ġsmail Yiğit,
Kütahya‟ya ait motiflerin naif ve yöresel kıyafetli figüratif çiniler olduğunu da
belirtmektedir. Ġsmail Yiğit, ebru desenlerini andıran çamur araĢtırmaları da
yapmaktadır.
Bugünkü Çini-Koop
1978 yılında Kütahyalı çinicilere alt yapının iyileĢtirilmesi amacı ve yüze yakın
üyesi ile Çini-Koop adı altında kurulmuĢtur. Kütahyalı çinicilerin ilgisizlikleri ve
gerekli desteği vermemesi nedeniyle bir müddet sonra kapanmıĢtır.
Hasan Acar; Çini- Koop hakkındaki görüĢlerini Ģu Ģekilde anlatmıĢtır:
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Resim 314. Hasan Acar (Bugünkü Çini-Koop İşletmecisi
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Çini-Koop’un kapanış nedenleri arasında gösterilen bazı sebepler ise şöylece
özetlenebilir:
1. Kütahyalı çinicilerin Çini-Koop’u kendilerine uzun vadede rakip görmeleri,
2. Yedi işçi çalışanına karşın, yirmiye yakın idari personelin bulunuşu,
3. Dekorlu ürün yapılmaması,
4. Mevcut makineleri kullanacak teknik bilgi ile donanımlı elemanlarının
bulunmaması.
Çini-Koop’un yeniden canlandırılması ve amacına uygun hale getirilmesi amacı
ile 1999-2000 yılları arasında dönemin Belediye Başkanı Süleyman Canan, Çini-Koop
tesislerini yeniden onarıp canlandırmaya çalışsa da o da yeterli desteği bulamamıştır.
Daha sonra 2004 yılında dönemin Belediye Başkanı Mustafa İça tarafından
Çini-Koop tesislerinde cam mozaik ünitesi kurulur. Üç ayrı bina şeklinde bulunan ÇiniKoop’un bir yapısı Natürel Çini’ye dekorlu çini ve karo üretimi için kiraya verilmiştir.
İkinci binada 2005 yılından bu yana Ercan Cam tarafından cam mozaik, porselen
çamuru, şamotlu çamur, çini çamuru, taş çini, refrakter gibi üretimler yapılmaktadır.
Üçüncü binada ise Ar-Ge çalışmaları yapılmakta ve üreticilere ücretsiz danışmanlık
hizmetleri de verilmektedir.
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Resim 315. Çini-Koop Tesislerinde Cam Presi ve Fırını
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Resim 316. Çini-Koop Çini Çalışma Örnekleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Bugünkü Çini-Koop’ta sır ve cam fritleri de üretilerek, yurtdışına Suriye’ye
döküm çamuru, İtalya’ya reçetesini İtalyanların oluşturduğu özel bileşime sahip angop
tarzı bir çamur hazırlanıp ihraç edilmektedir.
Çini-Koop, 2005 yılından bu yana Hasan Acar ve babası Sabit Acar tarafından
işletilmektedir. İşletmede kış aylarında on personel çalışırken, yazın bu sayı yirmiye
çıkmaktadır.
Çini-koop, geçmişten farklı olarak opak frit, şeffaf ve düşük derecede cam fritleri
üretmektedir. Bu ürünler dışında beyaz ve gri renkli şamotlu çamur üretimi de
yapılmaktadır. Bu çamurlar 1080 C’lik pişirme sıcaklığına sahiptirler. Yine kooperatif
tesislerinde fırın tellerinin refrakter ayakları da üretilmektedir.
Cam mozaikler 850-900 C arasında renklerine ve pişirim sıcaklıklarına göre
üretilirler. Örneğin;


Kırmızı ile mavi-lacivert (kobalt) renklerde cam oluşumu, 900 C’ye varan
sıcaklıkta gerçekleştirilir.



Demir oksit-bordo renkler 850 C lik sıcaklıkta oluşturulur.

Mozaik cam oluşumunda saf cam tozu ve renklendiriciler kullanılır. Cam
kırıkları, Denizli, Kütahya ve Eskişehir’den alınmaktadır.
Çini-Koop 2010 yılında 970 ton plastik çini çamuru, 250 ton da granül çamur
satışı gerçekleştirmiştir.
Yıldız ÇĠNĠCĠOĞLU (ÖZMUTAF)
Çinici bir aileden gelen Yıldız Çinicioğlu (özmutaf)‟unun büyük dedesi Hafız
Mehmet Emin Efendi, dedesi Hakkı Çinicioğlu, babası ise Edip Çinicioğlu‟dur.
Yıldız Çinicioğlu, Kız Meslek Lisesi‟ni bitirdikten sonra aile firması olan Metin
Çini‟de çalıĢtı. Babasının vefatından sonra, ablası ve iki yeğeni ile birlikte Edip Çini‟yi
kurdu. Daha sonra eĢi ile birlikte “Anadolu El Sanatları” atölyesini kurarak Osmanlı
çini motiflerinden esinlenilmiĢ serbest dekorlar yapmaya baĢlamıĢtır.
Merve Çini Altyapı Atölyesi
1988 yılında Mustafa Gönül ve Sırrı Soydan tarafından kuruldu. Atölyede
Kütahyalı çinicilerin taleplerine göre 10 cm.den 60 cm.ye varan boyutlarda tabaklar, 5
cm.den 50 cm.ye kâseler üretilmektedir. Kaseler iç sıvama, tabaklar ise dıĢ sıvama ile
yapılmaktadır. Formlar ise genellikle Ġznik tarzında Ģekillendirilmektedir.
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Merve Çini tamamen bisküvi ürün üretimini gerçekleĢtirip pazarlamaktadır.
Bisküviler 1036 C‟de piĢirilmektedir. Bisküvi ürünler belirtilen derecenin altında
piĢirilmeleri durumunda, sırlı piĢirimde ürün üzerinde köpük oluĢumuna neden
olacacağı yetkililerce belirtilmekte ve Eğer bisküvisi daha yüksek derecede piĢirilirse,
tabaklarda deformasyona neden olacağı da belirtilmiĢtir.
Bisküvi tabakların ham halde kurutulması için oda sıcaklığının 20 C ile 30 C
aralığında olması gerekir. Aksi halde tabaklarda toprak çatlaması gibi çatlaklar oluĢur.
Yazın oda sıcaklığının fazla olması durumunda da tabaklarda ayrıĢma görülür. Yapılan
tabaklar son olarak zımparalanır ve tabaklar beyaz olsun diye astar sürülmektedir.

Resim 317. Bisküvi Ürünlerinin Fırınlanmış Görünümleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Güven Çini
Çiniciliğe babası Halil Usta‟nın testicilik atölyesinde çamur ile uğraĢarak
baĢlayan Kadir Adlım, 1948 yılında daha önceden Ramazan Erginer ve Ali Özker ile
ortak olduğu Yeni Doğan Çini Atölyesi‟nden ayrılarak Güven Çini‟yi kurmuĢtur.
Güven Çini atölyesinde klasik formlu tabak, vazo gibi hediyelik eĢya imalatı
yanında, 1980 yılından itibaren de Osmanlı dönemine ait desenler ile duvar çinileri
imalatı da yapılmaya baĢlanmıĢtır.
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1995 yılından itibaren de kurdukları son çini teknolojisi ile donatılmıĢ
fabrikasında, mimari yapılara yönelik duvar çinileri üretilmeye baĢlanmıĢtır. Üretim,
baskı yöntemi ile seri biçimde yapılmaktadır.

Resim 318. Güven Çini Çalışmalarından Örnekler
Ertan Çini (Enver Ertan)
Kütahya‟nın bilinen usta çinicilerinden Ahmet Kerkük ile ortak olarak
kurdukları Elhamra Çini‟den 1984 yılında kendi soyadını verdiği Ertan Çini‟yi kuran
Enver Ertan, atölyesine çini alt ve üst yapısını geliĢtirerek fabrika haline getirmiĢtir.
Ertan Çini de Kütahya çiniciliğinin bugünlere gelmesinde katkısı olan çiniciler
arasında yer almaktadır.
AlopaĢalı (Halil ve Ġbrahim Kocaoğlu)
1980‟li yıllarda seramik ve çini ile tanıĢan Halil ve Ġbrahim Kocaoğlu kardeĢler,
birlikte kurdukları atölyelerinde, günümüze ulaĢan Ġznik ve Kütahya çini parçalarını
mikroskop ile incelerler. Altyapı ile sırçanın birbiriyle uyumunun ne denli önemli
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olduğunu görerek, yaklaĢık olarak sekiz yıllık bir araĢtırma süresince on iki bine varan
deneme yapmıĢlardır.159

Resim 319. İbrahim Kocaoğlu
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Resim 320. Alopaşalı Çini Ürünlerinden Örnekler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

159

Çini, (2002), s.51.
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Kütahya ve EskiĢehir‟de bol miktarda bulunan bor madeninden yararlanmak için
araĢtırmalar yapıp, borlu sır üretmeye baĢlarken sülyenli çini kullanımına son verirler.
Ayrıca sıcak ve soğuğa dayanıklı çiniler de üretmiĢlerdir.
AlopaĢalı çini ürünleri, siyah ve türkuazın birlikte kullanıldığı narin parçalar
olarak göze çarpmaktadır. Çinilerinde hayvan figürlerinin yanında çiniciliğin
vazgeçilmez bitkisel desenleri de dekor olarak kullanılmıĢtır.
Nimet Çini (Nimet Varlı)
Nimet Varlı 1961 yılında Karaman‟da dünyaya geldi. Kütahya Endüstri Meslek
Lisesi Kimya Bölümü‟nden 1978 yılında mezun olduktan sonra, Kütahya Porselen
Ar-Ge‟de 10 yıl çalıĢır ve daha sonra 1991 yılında kendi atölyesini kurar.

Resim 321. Nimet Varlı
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Çiniciliğin geçmiĢ motifleri ile kendi tasarımlarını birleĢtirerek, kendi tarzını
olgunlaĢtırırken Kütahya‟da milenyum serisi adı verilen çini tasarımlarını kendisi
gerçekleĢtirmiĢtir.
Kütahya çiniciliğinde kullanılan klasik renklerin dıĢında yeni ve farklı renklerle
çinilerini renklendirirken, kabartma çamur ve boyalarla kendi tarzını pekiĢtirdi. Lale ve
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karanfil gibi motifler yanında doğaçlama desenler de uygulamıĢtır. Çinide kullanılan
klasik formlar dıĢında, kendi tasarımlarını da kullanan Nimet Varlı, çiniciliğin
sorunlarını anlatırken Ģunları ifade etmiĢtir:
“Kütahya çiniciliği ulusal ölçekte büyük bir sektör ve Türkiye’ye büyük bir KDV
getirisi sunmaktadır. Kütahya çiniciliğinin bugün geldiği nokta hiçbir zaman göz ardı
edilemez. Kütahya piyasasında resmi kayıtlı çiniciler dışında bir de evde çinicilik
yapanlar vardır. Fakat onlarda vergi ya da sigorta yatırmak gibi bir sorun
olmadığından yapılan işleri yarı fiyatına veriyorlar. Biz ise işçilerin sigortaları ile
birçok gidere sahipken, sattığımız ürün piyasada alıcı bulurken zorlanıyor. Bizim
satışlarımızda ulusal ve uluslararası boyutta satışlar vardır. Yurtdışında Avrupa Birliği
ülkelerine, ABD’ye, Japonya’ya çini pazarlamaktayız.
Geçmişin teknolojisinden çok daha ilerideyiz ve günümüzün çinileri kalite olarak
geçmişten daha kalitelidir. Kütahya çiniciliği zanaattan çoktan çıkmış bir sanat dalı
olmuştur. Kütahyalı çinicilerin hepsi de birer sanatçıdır. Kütahyalı çiniciler olarak
kooperatifleşmeye ihtiyacımız vardır. Benim atölyemde elli kişi çalışıyor. Ayrıca atölye
dışı çalışanlarımızla beraber üç yüz işçi çalıştırmaktayım. Bunların aileleri ile birlikte
yaklaşık bin, bin iki yüz kişi ekmek yemektedir.”

Resim 322. Nimet Çini Tarafından Yapılmış Günümüz Milenyum Çalışmalarından
Örnekler
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)
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Ömer Cesur
1950 yılında Kütahya‟nın Siner Köyü‟nde dünyaya geldi. Küçük yaĢlarda
yaptığı resimler ve çamurdan heykelciklerle dikkatleri üzerine çekti. Çocukluk
yıllarında taĢ iĢçiliği ve marangoz çıraklığı yaptı.

Resim 323. Ömer Cesur
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

Ömer Cesur askerlik döneminden önce tesadüf sonucu ustam dediği çini biblo
ustası Abdurrahman Özer‟le tanıĢarak çini biblo ve heykel sanatına baĢlamıĢ oldu.
Osmanlı dönemi Kütahya çiniciliğinde kullanılan insan ve hayvan figürlü çini
dekorlarını biblo olarak uyarladı. Kendine özgü çalıĢmalarıyla bugünkü Kütahya
çiniciliğinde önemli bir yer edinmiĢtir. Osmanlı PadiĢahlarından Fatih Sultan Mehmet
ve Sultan Abdülhamit‟in çini büstlerini de yapmıĢtır.
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Resim 324. Fatih Sultan Mehmet ve Sultan Abdülhamit Büstleri
Fotoğraf: Nureddin Gülaçtı (2010)

4.3.3. Kütahya Çiniciliğine Hizmet Veren Bilim Ġnsanları


Prof. Dr. Oktay ASLANAPA



Prof. Dr. Hakkı ĠZZET



Prof. Dr. Erdinç BAKLA



Prof. Dr. Gönül ÖNEY



Prof. Dr. Ara ALTUN



Doç. Dr. Faruk ġAHĠN



Yrd. Doç. Dr. V. Belgin DEMĠRSAR ARLI



Öğr. Gör. Mehmet KOÇER



Öğr. Gör. Celal KARABAY
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4.4. KÜTAHYA TĠCARET VE SANAYĠ ODASINA KAYITLI OLARAK
HĠZMET VEREN ÇĠNĠCĠLER LĠSTESĠ
1.

Ahsen Ticaret-Fatma AĢık

2.

Aker Serigrafi-Evrim Akgül

3.

AkĢen Cam Çini Seramik ĠnĢaat Madencilik Ağaç Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Limited ġirketi

4.

Alhan Ticaret-Emin Alhan

5.

AlopaĢalı Çini Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.

6.

Altın Çini ve Seramik Sanayi Aġ

7.

Arda Yapı-Ahmet Arda

8.

Batı El Sanatları Çini Seramik Madencilik Mühendislik Reklamcılık ve
Ticaret Ltd. ġti.

9.

Beste Seramik Halı Hediyelik EĢya Turizm Sanayi ve Ltd. ġti.

10. Bilsoy Çini Seramik Ġmalatı ve Sanayi Ltd. ġti.
11. Creactive Toprak Ürünleri ĠnĢaat Enerji Sanayi Ticaret Ltd. ġti.
12. Çinikent Çini-Ömer Kızılarslan
13. Çinikoop Kütahya Çini Sanayi ve Ticaret Aġ
14. Doğa Çini Seramik Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.
15. DoğuĢ Çini El Sanatları Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.
16. Duygu Seramik Çini Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.
17. Dünya Çini Ġmalat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.
18. Ege Art Glass Tezyinat Cam Çini Seramik ĠnĢaat Madencilik Ağaç Ürünleri
Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.
19. Elif Seramik Çini Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.
20. Emek Çini Seramik-Hilmi Bayram
21. Eren Çini Ser. Day. Tük. Mal. Tur. San ve Ticaret Ltd. ġti.
22. Evani Çini Seramik-Nurullah Özçelik
23. Evliya Çelebi Çini-Ahmet Asalı
24. Fettah Çini Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.
25. Firuze Çini-AyĢe Nur Sayınbatur
26. Galeri Osmanlı Çini-HaĢim KocabaĢ
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27. Hanedan Çini Seramik TaĢımacılık Petrol Orman Ürünleri Madencilik
Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.
28. Hatice Yıldız Özmutaf
29. Ġkbal Kütahya Çini Seramik San. ve Ticaret Ltd. ġti.
30. Ġznik Çini-Mehmet Gürsoy
31. Ġznik Klasik Turistik EĢya Ticaret ve Sanayi Ltd. ġti.
32. Kadi Çini Seramik-Hüseyin Ekici
33. Klas Çini-Nimet Varlı
34. Kocadağ Çini Seramik El San. Gıda San ve Ticaret Ltd. ġti.
35. Kütahya Birlik Çini Seramik Gıda Turizm ve Tic. ve San. Ltd. ġti.
36. Kütahya El Sanatları San. ve Ticaret Aġ
37. Kütahya Marmara Pazarlama Çini Seramik Ticaret ve Sanayi Ltd. ġti.
38. Marmara Çini Ticaret ve Sanayi Ltd. ġti.
39. Mavi Deniz Çini Seramik Turizm Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
Ltd. ġti.
40. MavigümüĢ Çini ve Seramik Ġmalat Ġth. Tic.-San. Ltd. ġti.
41. Metin Çini Fabrikası-Emine Çinicioğlu
42. Nasip Çini Seramik Mob. Matb. Mali MüĢ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. ġti.
43. Naturel Çini Seramik Madencilik Tur. San. ve Tic. Ltd. ġti.
44. Nimet Çini Pazarı-Kamuran Dumlu
45. Osmanlı Çini Atölyesi-Bekir Sıtkı Olçar
46. Öz Selam Çini Ġmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.
47. Özçağlar Çini El Sanatları San. ve Tic. Ltd. ġti.
48. Pamfilya Çini Tur. Tarım Hayvancılık ĠnĢ. Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. ġti.
49. Samanyolu Hediyelik EĢya-Yunus Yıldırım
50. Saray Çini-Selçuk Zeybek
51. Saten Çini ve Seramik Elektro Porselen Gıda Petrol Akaryakıt Madencilik
ĠnĢaat Tekstil Konfeksiyon Elektronik Cam Ayna Ġmalat Pazarlama Ġthalat
Ġhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.
52. Sırrı Soydan
53. Yetik Ticaret
54. Yunus Çini Seramik-Yunus Karakaya
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4.5. KÜTAHYA FOTOĞRAFÇILAR ÇĠNĠCĠLER VE EL SANATLARI ESNAF
VE SANATKARLAR ODASI’NA KAYITLI OLARAK HĠZMET VEREN
ÇĠNĠCĠLER LĠSTESĠ
1.

Abdullah Seçgin

2.

Abdullah Turhan

3.

Abdurrahman Gedik

4.

Adem Erbay

5.

Adem Yetik

6.

Ahmet Ali Ay

7.

Ahmet Kazım Kara

8.

Ahmet Kerkük (Testicilik)

9.

Ahmet Solmaz

10. Ali Aslan
11. Ali Bilgiç
12. Ali Ġhsan Ören
13. Ali Vurmaz
14. Ayhan Özbey
15. AyĢe Nur Sayınbatur
16. Bekir Kahraman
17. Burak Yıldırım
18. Celal Örengül
19. Cihan Batur
20. Cüneyt Zeki Canatan
21. Demet Doyduk
22. Doğan Söyler
23. Efrahim Dede
24. Engin ÇalıĢır
25. Enver Ertan
26. Erkan IĢık
27. Erol Ufuk
28. Ertan Uzun
29. Fatih Barın
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30. Fatih Erdeyer
31. Gülden Yılmaz
32. Hakan Gülmen
33. Halil Küçükçubuk
34. Halil Sadi Yardım
35. Hasan Aydın
36. Hasan Efe
37. Hasan Hüseyin Sarıkaya
38. Hasan ġahin
39. Hasan TaĢ
40. Hulusi Tarhan
41. Hüseyin Çoban
42. Hüseyin Kaymak
43. Hüseyin Koç
44. Hüseyin Satır
45. Hüseyin Tetik
46. Ġbrahim Çelik
47. Ġbrahim Erdeyer
48. Ġbrahim Kurtul
49. Ġbrahim Topal
50. Ġsmail Emeksiz
51. Ġsmail Hakkı Ertan
52. Ġsmail Korkmaz
53. Ġsmail Özel
54. Ġsmail Paksoy
55. Ġsmail Saraçoğlu
56. Ġsmail Tunç
57. Kifayet ġirvan
58. KürĢat Aydın
59. Macit Özen
60. Mehmet Ali Güngör
61. Mehmet Alpay Balta
62. Mehmet Ayva
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63. Mehmet Çakcak
64. Mehmet EkĢi
65. Mehmet Kabak
66. Mehmet Kahraman
67. Mehmet Saraçoğlu
68. Mehmet Sorgunalp
69. Mehmet Yıldırım
70. Mehtap Gezer
71. Mesut Çetin
72. Mesut Özen
73. Muhammet Emin Alpgiray
74. Muhammet Sacit Dumlu
75. Mustafa Cömert
76. Mustafa Çayır
77. Mustafa Dumanlar
78. Mustafa Gönül
79. Mustafa Güler
80. Mustafa Hüsnü Haydaroğlu
81. Mustafa Mersin
82. Mustafa Oruç
83. Mustafa Sayınbatur
84. Mustafa Yağız
85. Nureddin Ekiz
86. Nuri Korkmaz
87. Oğuz Gülsevmez
88. Olgun Özen
89. Ömer Ertuğrul
90. Ömer Faruk CoĢkun
91. Pembe Gül ĠĢgüzar
92. Remzi Oruç
93. Rüstem Emeksiz
94. Sadık Erilbaylı
95. Saim Kolhan
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96. Seyit Ahmet YeĢil
97. Soner Çoğür
98. Sunay Gönül
99. Süleyman Akın
100. Süleyman Asalı
101. Süleyman Sami KeĢkekçioğlu
102. Süleyman Tayfa
103. ġerif ġengül
104. ġükran Tarhan
105. Tahir Uluğ
106. Tahir Vuran
107. Uğur AkbaĢ
108. Ünal ġengül
109. Yalçın Barcık
110. Yılmaz Ören
111. Yılmaz Yol
112. Yusuf Dilmaç
113. Zafer KurtuluĢ
114. Funda Erköylü
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BEġĠNCĠ BÖLÜM
ÇĠNĠ UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

Resim 325. Nureddin Gülaçtı ve Uygulama Çalışmaları (2010)

Resim 326. h. 80cm., G.ç. 55 cm.
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Resim 327. h. 80., G.ç.48 cm.
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Resim 328. h. 80., G.ç. 40 cm.

Resim 329. h. 80., G.ç. 40 cm.
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Resim 330. h. 80., G.ç. 40 cm.

Resim 331. h. 80., G.ç. 40 cm.
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Resim 332. h. 80., G.ç. 40 cm.

Resim 333. h. 80., G.ç. 40 cm.
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Resim 334. h. 80., G.ç. 44 cm.
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Resim 335. h. 80., G.ç. 40 cm.
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Resim 336. h. 80., G.ç. 38 cm.

Resim 337. h. 80., G.ç. 38 cm.
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Resim 338. h. 80., G.ç. 40 cm.

Resim 339. h. 80., G.ç. 40 cm.
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Resim 340. h. 80., G.ç. 50 cm.
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Resim 341. h. 80., G.ç. 40 cm.
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Resim 342. h. 80., G.ç. 40 cm.

Resim 343. h. 80., G.ç. 40cm.
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Resim 344. h. 80., G.ç. 35 cm.

Resim 345. h. 80., G.ç. 35 cm.
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Resim 346. h. 80., G.ç. 36 cm

Resim 347. h. 80., G.ç. 36 cm
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Resim 348. 50. h. 80., G.ç. 44 cm.
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Resim 349. h. 80., G.ç. 48 cm.
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SONUÇ VE ÖNERĠLER
M.Ö. 5500‟lü yıllara dayanan Kütahya Seramikleri arasında, Kalkolitik dönemde
kulplu kulpsuz irili ufaklı çanaklar, içki kapları ve fincan gibi formlar mevcuttur.
Kırmızı çamur bünyeli bu seramiklerde astarlar krem renkli ve bazen de Terra
Sigillata‟lıdır.
Tunç çağı seramiklerinin özellikleri ise siyah astarlı ve madeni görüntü
etkisindedir. Kırmızı çamurlu bu seramiklerin bazıları daha koyu kırmızı astarlıdır. Bu
dönemde gaga ağızlı ve farklı biçimdeki testiler, ikili, üçlü çanaklar dönemin
karakteristik özelliklerindendir. Formlar üzerinde diyagonal çizgiler, daireler ve
geometrik süslemeler gösteren bu kapların Terra Sigillata olanları da mevcuttur.
Hitit seramikleri bünye olarak diğer dönemlerden biraz daha farklılık
göstermektedir. Bu dönem eserleri krem, kiremit renkli, sarımsı, bazen Ģamot ve mika
katkısının bulunduğu çamur bünyelidir. Hitit seramikleri, kendi çamur renginden biraz
daha koyu renkte astar ile astarlanmıĢtır. Form olarak tek kulplu, emzikli testicikler, çift
emzikli testicikler, yonca ağızlı, gaga ağızlı testiler ve hayvan figürlü kaplar da
bulunmaktadır.
Kütahya yöresinin önemli bir Frig bölgesi olmasından dolayı bu dönemde
Friglere ait birçok seramik ele geçmiĢtir. Özellikle piĢmiĢ çamurdan Terra Cotta çocuk
oyuncağı horoz figürü dikkat çekicidir. Frig seramiklerinin siyah ya da gri astarlı ve tek
türde madeni kapların etkisinde kalınarak yapılmıĢ örnekleri de mevcuttur. Süslemeli
olanlar da genellikle kırmızımsı ve açık renk astar üzerine çeĢitli biçimlerde
uygulanmıĢtır. Frig seramiklerinde daha çok stilize su kuĢları, geometrik dairesel ve
kare çizgilerden oluĢan seramiklere yer verilmiĢtir. Frig sanatında güvercin, geyik, keçi
formları ile yine hayvan figürlü ritonlar mevcuttur.
Kütahya seramik sanatında bir baĢka etkin uygarlık da Roma Dönemi‟dir. Bu
dönemde Terra Sigillata seramikler, kandiller, kulplu testiler ve kumbara formu
mevcuttur. Kırmızı çamur üzerine, gri çamurlu ve siyah astarlı seramikler dikkat
çekicidir.
Helenistik çağ seramikleri de Kütahya Arkeoloji Müzesinde yer alan çok güzel
Terra Sigillata örnekleri içermektedir. Bu formlar, kırmızı çamur, kırmızı astar ve ince
dekorlu kabartmalara sahiptir. Kulplu bardak, kabartma dekorlu meyvelikler, gözyaĢı
kapları, testiler ile insan figürlü kabartma bardak çeĢitleri de bulunmaktadır.
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Bizanslılardan kalma seramik ürünlere Kütahya‟da az rastlanılmaktadır. Bu
döneme ait tabakların; sade ve ortalarında haç biçimli, Terra Cotta ile kırmızı çamur
bünyeli ve astarlı olanları da mevcuttur.
Kütahya seramik ve çiniciliği üzerinde en büyük etki Selçuklu Döneminde
baĢlanmaktadır. Selçuklular Anadolu‟da ilk olarak mimari de çiniyi kullanmaya
baĢlamıĢtır. Bu devirde camiler, mescitler ve türbeler ile birlikte sarayların da büyük
ölçüde çinilerle, çini mozaik ve sırlı tuğlalarla süslendiği bilinmektedir. Kütahya‟ da
Selçuklulara

ait

camiler

bulunmasına

rağmen

bu

mabetlerde

çini

dekoru

bulunmamaktadır. Bugüne kadar ele geçen Anadolu Selçuklularının mutfak eĢyası
olarak üretilen seramikleri genellikle tek renkli, sırlı ve sgrafitto desenli olanlarıdır.
Minai tekniği ve çini mozaik tekniğini ilk olarak Selçuklular kullanmıĢtır. Selçuklular
bunların dıĢında yaldızlı ve kabartmalı çini tekniklerini kullanmıĢlardır. Dekorlamada
geometrik, bitkisel, figüratif insan ve hayvan desenleri kullanılmıĢtır. Renk olarak
genellikle firuze ve türkuaz tercih edilmiĢtir.
Kütahya‟ da Germiyanoğulları Dönemine ait çinili yapılar da mevcuttur. Bu
eserlere daha çok cami, medrese ve türbelerde rastlanılmaktadır. Çiniler düz renk,
altıgen, yıldız geçme Ģeklinde olup motifler daha çok bitkisel temalar içermektedir.
Renkler; kırmızı, firuze, siyah, sarı, yeĢil ve turkuvazdır.
Osmanlı döneminde de seramik ve çini sanatlarında yeri doldurulmaz zarafette
üretimler yapılmıĢtır. Osmanlı padiĢahlarının sanata verdikleri önemden dolayı yurt
dıĢından sürekli yabancı usta ve sanatçıları Anadolu‟ya getirmeleriyle de çini sanatının
ünü tüm dünyaya yayılmıĢtır. Çini üretimi 14. ve 15. yy.da Ġznik merkezli olup,
Kütahya‟daki çinicilik ise Ġznik‟e destek olarak geliĢme göstermiĢtir. Ġznikli çinicilerin
yoğun talepleri karĢılayamaması sonucunda Kütahya çiniciliği saray tarafından devreye
sokulmuĢtur.
Kütahya çiniciliğinin ilk baĢlangıcı tamamen naif bir halk sanatı olarak ortaya
çıkmıĢ, desenler tamamen anatomik bilgiden uzak, minyatürü andıran tarzlarda, yöresel
giysiler içindeki kadın ve erkek figürlerinden oluĢmaktadır.
14. ve 15. yy.da üretilen Kütahya çiniciliğinde kırmızı çamur bünye üzerine
beyaz astar uygulanarak motifler çizilmiĢtir. Kullanılan formlar daha çok küçük kase,
zarflı-zarfsız fincanlar, irili ufaklı derin kaseler, tabaklar, sürahiler ve hatta 19. yy.a
gelindiğinde dondurmalık olarak kullanılmak üzere üretilen ilginç kaplar da mevcuttur.
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Yine ilk dönem Kütahya çiniciliğinde beyaz astar üzerine sgrafitto tekniğinde
çeĢitli çiniler üretilmiĢtir. Kütahya arkeoloji müzesinde bulunan ilk dönem Kütahya
çinilerinde

bugün

pek

fazla

uygulanmayan

siyah

renk

sırlanmıĢ

ürünlere

rastlanılmaktadır. 15. ve 16. yy.da kırmızı çamurlu bünyeler mevcuttur. Bu dönemde
dekor olarak mavi beyaz çiniler görülmektedir. 16. yy. sonlarına doğru Kütahyalı
çiniciler kendilerine has dekor anlayıĢı ile üretimlerini sürdürmüĢlerdir. 17. ve 18. yy.da
çini sanatı zayıflar ve mavi beyazlardaki kalite bozukluğu kendini hissettirir. 18. yy.
Kütahya çiniciliğinde renk ve biçim yönünden de baĢarılı örneklere rastlanmaktadır. Bu
dönemde küçük zarif fincanlar, hokkalar, kaseler, ibrikler, sürahiler, mataralar,
kadehler, kupalar, gülabdanlar, kandiller, buhurdanlar, süs yumurtaları, tütsü kapları ve
tabaklar üretilmiĢtir. Desen olarak çiçekler, stilize yapraklar, damlalar, sarmaĢıklar,
kuĢlar, balıklar, yöresel giysili insan figürleri de kullanılmıĢtır. O dönemlerde imal
edilen çini ve seramikler üzerinde ustaların kendilerine özgü iĢaretlerinin (imza)
bulunması da çarpıcı bir geliĢmedir.
19. yy.a gelindiğinde klasik Türk seramiklerini taklit eden düĢük kalitede ürünler
imal edilmeye baĢlanmıĢtır. Kütahya da 19. yy. sonu ile 20. yy.ın baĢlarında eski Ġznik
çini motiflerine tekrar dönülmüĢtür. Kütahya eski Hükümet Konağı ve Mescidi ile Eyüp
Sultan‟daki V. Mehmet ReĢat Türbesi çinileri bu anlayıĢla imal edilmiĢtir. Kütahya eski
Hükümet Konağı‟nın dıĢ cephesinde, cumhuriyet öncesi bayrak motifli, dikdörtgen
çiniler pencere kenarlarında dikkat çekmektedir.
20. yy.ın baĢlarında ki bir baĢka olumsuz geliĢme ise, çinicilik sanatının tekrar
gerilemeye baĢlaması ve Avrupa‟dan porselen ithal edilmesidir. Bunun baĢlıca sebebi,
Birinci dünya savaĢı sırasında çini atölyesi iĢleten bazı azınlıkların (yaklaĢık olarak
1400 civarında Ermeni ve Rum) yurdu terk etmesidir.
Cumhuriyet dönemi Kütahya çiniciliği teknik ve teknolojik birçok geliĢmeye de
sahne olmuĢtur. Bu dönemde Kütahya çiniciliği 1931 yılında yapılan I. BeĢ Yıllık
Sanayi Planında yer almıĢtır. 1934 yılında yürürlüğe giren bu plana göre Kütahya da bir
seramik fabrikasının kurulmasını devlet kabul etmiĢtir. Cumhuriyet dönemi Kütahya
çiniciliği için yeniden diriliĢ sebebi olmuĢtur. Bu dönemde Kütahya‟da 1923-1952
yılları arasında 12 seramik çini fabrikası kurulmuĢ ve çeĢitli nedenlerden dolayı
kapanmıĢtır. Günümüz Kütahya‟sında 5 büyük çini ve seramik fabrikası ile resmi
kayıtlarda yer alan irili ufaklı toplam 168 çini ve seramik atölyesi bulunmaktadır.
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Kütahya‟da, kayıt dıĢı faaliyette bulunan atölye ve evlerde parça baĢı çalıĢan
çinicileri de göz önünde bulunduracak olur isek, yaklaĢık olarak 10-15 bin kiĢi bu
sektörden kazanç sağlamaktadır. Evliya Çelebi, 17. yy.da Kütahya‟yı ziyareti sırasında,
çini üretiminde bulunan atölye sayısının 100, bu atölyelerde çalıĢanların toplam
sayısının 300 olduğunu belirtmiĢtir. 17.yy.dan günümüze kadar ki geçen süreçte
Kütahya çiniciliğinin, geçmiĢten bugüne geldiği noktayı daha sağlıklı olarak ortaya
koymaktadır.
Cumhuriyet dönemi Kütahya‟sında seramik ve çini sektöründe meydana gelen
büyük bir geliĢme de kendini eğitim alanında göstermiĢtir. Bu geliĢmelere örnek olarak;
Kütahya Kız Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde
Seramik Mühendisliği Bölümü, Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi gibi
kurumlar da seramik sektörünün bilimsel temellere dayandırılarak geliĢmesine katkıda
bulunmaktadır.
1978 yılında Almanya destekli Çini-Koop kurulmuĢtur. Ancak kalifiye eleman
eksikliği nedeniyle makineler yeterli bir Ģekilde kullanılamamıĢ ve bir süre sonra ÇiniKoop kapatılmak zorunda kalmıĢtır. Günümüz itibariyle Çini-Koop özelleĢtirilmek
suretiyle tekrar üretime geçmiĢtir.
1980‟li yıllardan itibaren çinicilik geliĢerek zanaat olmaktan çıkmıĢ ve büyük bir
sektör haline gelmiĢtir. 1986 Temmuzunda I.,1998‟de II. Milletlerarası Türk Çini ve
Seramik Sempozyumu yapılmıĢ çiniciliğin tüm dünyada hak ettiği yeri tekrar bulması
hususu tartıĢılmıĢtır.
Kütahya
gönüllülerince

çini

motiflerindeki

orijinal

özellikleri

yozlaĢma,
göz

önünde

akademisyenler
bulundurularak

ve

bazı

çini

geliĢtirilmeye

çalıĢılmıĢtır. 1989 yılında imalatçı sayısı 58‟e ulaĢırken çini pazarlayan iĢletme sayısı da
50‟yi geçmiĢtir. Kütahya çiniciliği bugün alt ve üst yapısıyla en üst noktalara gelmekle
beraber ticari kaygılar eĢliğinde yapılan bazı üretimlerin sıradanlığı da görmezlikten
gelinemez.
Kütahya ili zengin doğal hammadde kaynakları ile Kalkolitik çağdan
Selçuklulara kadar seramik, Selçukludan günümüze kadar da seramik, çini ve porselen
alanında her zaman cazibe merkezi olmuĢtur.
Teknolojik anlamda kömürle çalıĢan eski yöntem elektrojen öğütücüler, çamur
hazırlama, boya, sır öğütücüleri, filterpres ve ayakla çevrilen çömlekçi tornası
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kullanılırken günümüzde elektrikli tornalara geçilmiĢtir. Elle yapılan tap tap
tekniğinden, otomatik preslerde Ģekillendirme yöntemi uygulanmaktadır. Fırça
dekorlarından bantlarda otomatik baskılara, elle Ģekillendirmeden yarı/tam otomatik
Ģablon Ģekillendirmeye geçilmiĢ, sırlama makinelerine hammadde kırıcılara, spray dryer
gibi granül çamur hazırlayan seri üretim makinelerine sahip olunan bir sürece
gelinmiĢtir. PiĢirim teknolojisi olarak odunlu fırınlardan, elektrikli ve doğal gazlı
kamara ve ilerleyen dönemlerde hızlı piĢiren roller ve yüksek ısıya çıkabilen porselen
fırınlarına geçilmiĢtir. Üretim hızı, teknoloji sayesinde artmıĢtır. Seramik fabrikalarında
iç ve dıĢ mekân süslemeleri için yer ve duvar karoları, otomatik makinelerde vitrifiye ve
sofra eĢyaları üretimine geçilmiĢtir. Ürünler ihraç edilir duruma gelmiĢtir. Dekorlama
ile form anlayıĢında bir hayli yol alınmıĢ ve çok özgün form ve desenler üretilmeye
baĢlanmıĢtır.
Seramik genel anlamda çok büyük bir ilerleme kaydetmiĢ ileri seramikler
teknolojisine ulaĢılmıĢtır. Seramik günlük kullanım eĢyasının dıĢında teknolojik olarak
da uzay araĢtırmalarında, otomobil sektöründe, elektro porselen, diĢ porseleni olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca biyolojik seramiklerde, insan kemiği üretimi gibi araĢtırmalara
konu olduğu görülmektedir. Bu bağlamda seramik sektörü ve Kütahya çiniciliği gelecek
açısından birçok teknolojik yeniliklere açık olarak geliĢim göstermektedir.
Kütahya‟da Ekim 2010‟da yapılan 3. Uluslararası Çini Sempozyumu ve 1.
Avrasya Seramik Kongresi doğrultusunda bir çini çalıĢtayı yapılmıĢtır. Bu çalıĢtay
çerçevesinde Kütahyalı çinicilerin tamamına yakınının Ġznik Çini desen ve motiflerini
kullandıkları görülmüĢtür. Ayrıca Günümüzde Kütahya‟ya ait klasik desen, motif ve
renklerin kullanılmadığı da tespit edilmiĢtir.
ÖNERĠLER
Kütahya çiniciliğinin bugünkü sorunları yerinde incelenmiĢ ve resmi kayıtlara
göre toplamda 163 seramik ve çini sektörüne faaliyette bulunan kiĢiden 100 kadarıyla
görüĢülerek aĢağıdaki öneriler oluĢturulmuĢtur:
Kütahya çinicilerinin kooperatifleĢmesinde yarar vardır. Bu konuda yapılacak
olan giriĢimlere bir an önce hız kazandırmak, bu sektörde çalıĢanların faaliyetlerini daha
sağlıklı yürütmeleri açısından büyük önem arz etmektedir.
Kütahya çinilerine ait klasik orijinal formlar, renkler ve klasik motifler ortaya
çıkartılarak bir vakıf bünyesinde kayıt altına alınmak suretiyle korunup geliĢtirilmelidir.
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Kütahya seramik ve çinileriyle ilgili çalıĢma, araĢtırma ve yeni geliĢmelerin
paylaĢılması için sempozyum ve kongrelerin düzenlenmesi, Kütahya ve bu bağlamda
Türk Çiniciliğinin geliĢimi açısından önem teĢkil edecektir.
Kütahya‟da ulusal ve uluslararası kapsamda gelenekselleĢmiĢ çini ve seramik
fuarlar ve festivaller düzenlemek.
Kütahya çinicilerinin daha verimli olmaları ve ekonomik kaygılardan uzak
çalıĢma ortamlarının temini için bu sektördeki vergi düzenlemelerinin, giriĢimcileri
teĢvik edici kapsamda tekrar ele alınması gerekmektedir.
Eski çinilerin konservasyonunun doğru yapılabilmesi için eğitim kuruluĢlarının
bu konudaki çalıĢmalara katkıda bulunmaları açısından daha çok önem vermeleri
gerekmektedir.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Seramik
Bölümünün yanında lisans ve yüksek lisans düzeyinde Çini Restorasyon ve
Konservasyon (noksanlıkların tamamlanması) bölümünün kurulması oldukça önemli
görülmektedir. Bu sayede çeĢitli araĢtırma ve projelerin gerçekleĢtirilmesinin bilimsel
alt yapısı oluĢturularak Kütahya‟nın çinicilik alanında sahip olduğu stratejik
üstünlüklerin daha da ileriye götürülmesi amaçlanmalıdır.
Geleneksel Kütahya çini motif ve desenlerinden oluĢan özgün duvar karolarının,
günümüz mimarisinin iç ve dıĢ mekânlarında kullanımı teĢvik edilmelidir. Bu durum
sayesinde çininin, dini yapılarda kullanıldığı gibi sivil mimaride de kullanımı yaygınlık
kazanacaktır. Bu alanlara özgü ürünlerin mimari ya da yapı estetiğinin önemli detayları
olacak Ģekilde tasarımına yönelik çalıĢmaların sürdürülmesi ve eğitimlerinin ilgili
fakülte ve yüksek okullarda verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çinicilik sektörünün
hem ekonomik hem de kültürel yönden sürdürülebilir bir tüketim döngüsü daha da geniĢ
kapsamda ele alınacak Ģekilde bir yapıya kavuĢturulacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel okullarda, anaokulları ve
ilköğretim düzeyi baĢta olmak üzere, öğrencilerin sanata olan ilgilerini, yaratıcılıklarını
otaya çıkartmak, seramik ve çini çalıĢmalarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, ders
programının oluĢturulmasını sağlayacak düzenlemenin bir an önce yapılması da
gerekmektedir.
Zihinsel engelli çocukların, rehabilitasyonları için çamur Ģekillendirme ve çini
boyama

eğitiminin,

ilkokul

düzeylerinde

baĢlatılması,

ülke

genelinde

yaygınlaĢtırılmasını sağlayacak düzenleme ve giriĢimlerinin yapılması, ailelere bu
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imkânların sunulmasının, bu tür çocukların rehabilitesinde önemli bir etken olacağı
düĢünülmektedir.
Türkiye‟deki tüm Ceza Tevkif ve Ġnfaz Evlerindeki tutuklu ve mahkûmlara bir
uğraĢ, sanat edindirme ve belli bir kazanç elde etmelerini sağlamak amacıyla, tüm ülke
genelinde seramik ve çini eğitimlerinin verilmesi, bu geleneksel sanatımızın
sevdirilmesi, öğretilmesi ve yaygınlaĢtırılması insanların gelecek yaĢantısına pozitif
ayrıcalık katacaktır. Ayrıca seramik-çini eğitimi almıĢ Orta Öğretim, Ön Lisans, Lisans
ve Yüksek Lisans mezunlarına iĢ istihdamı da doğuracaktır. Böylece bu alanlardaki
mezunlara bir nebze de olsa iĢ bulma imkânı da doğurmuĢ olacaktır.
Kentlerin park ve bahçelerinde seramik ve çini eserlere yer verecek konseptler
geliĢtirilmeli ve uygulanmalıdır. Bu bağlamda Belediyeler kendi sanat atölyelerini
oluĢturup, bu alanlardan mezun olmuĢ kiĢileri bünyelerine kadrolu Sanatkar/Sanatçı
olarak istihdam ederek iĢsizliğin azalmasına da katkıda bulunacaktır. Bu oluĢum ile,
geleneksel sanatlarımızı park ve bahçelerde halkla kucaklaĢtırarak, onların yaĢama
değerliliklerini arttıracağı da düĢünülmektedir.
Devlet üniversiteleri baĢta olmak üzere seramik ve çini sektöründe faaliyette
bulunan iĢletmelerin çeĢitli organizasyonlarla, ilgi çeken çalıĢma konularıyla bir araya
getirilmelerinin sağlanması, ayrıca küçük ölçekli iĢletmelerin ürünlerinin, büyük ölçekli
iĢletmelerdeki gibi belirli bir kalite ve standardizasyonuna sahip olmaları açısından yine
devlet üniversitelerince çeĢitli projelerin üretilmesi ya da çalıĢmaların yapılması.
Akademik personel ile alaylı denilen çini sektörü çalıĢanlarının diyalog
kopukluğunun giderilmesi ve yeni birikimlerin paylaĢılması. Kütahya çiniciliğinin daha
bilinçli yapılmasına katkı sağlayacaktır.
Eleman yetiĢtirme sürecinde tahakkuk eden sigorta primlerinin, iĢveren yerine
kamu kesimince karĢılanması bu sektörün geliĢmesine katkıda bulunacaktır.
Çiniciler arasındaki desen ve form taklitçiliğinin önlenmesi için tedbirler
alınması gerekmektedir.
Sanat evleri oluĢturularak, seramik-çini sektöründe iĢveren ve çalıĢanların bir
araya gelmelerini ve iletiĢimlerini sağlamanın, sektörün sorunlarının giderilmesine
önemli katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.
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