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M.Ö. II. binin başına kadar uzanan, seramik sanatı ve tarihinde çok önem

li yeri olan Hititleri tanımadan Hitit seramiğini tam anlamıyla anlamak ek

sik olacağından bu büyük uygarlığın tarihini ve kültürünü birlikte incele

mek ve seramik sanatını da kendi kültürü içinde değerlendirmekHitit sera

miğini daha doğru an1amamıza yardımcı olacaktır.

Bu bakış açısından hareketle Anadolu'da varlığı süresince Hitit Uygarlığının

geçirdiği evreleri; Eski Hitit Krallık Çağı-M.Ö.1750-1460, Büyük Hitit İmpa

ratorluğu M.Ö.1460-1190, Geç Hitit Devletleri M.Ö. 1190-715 şeklinde sıra

layabiliriz. Hititler bin yıl boyunca Anadolu'da güçlü bir devlet olarak var

lığını sürdürmuş ve özgün bir uygarlık olarak seramik sanatının yanı sıra

mimarlık, heykel, kabartma ve mühürcülük sanatlarında da günümüze de

ğişik biçim ve özelliklere sahip eserler bırakmıştır.

M.Ö. 2000 yıllarında Hind-Avrupalı kavimler Kafkasya üzerinden Anado

lu'ya gelmişler, burada yerli bir halk olan "Hatti" uygarlığı ile karşılaşmışlar

dır. Yeni gelen kavimler ileri bir kültür düzeyine erişmiş olan Hattilerle ba

rışçıl bir biçimde kaynaşmışlarve yerli halk Hatti'lerin adını da alarak ken

dilerine Hitit ismini koymuşlardır. Hititler yerli halkın kültür, sanat ve inanç

larını kabul etmiş fakat dillerini korumuşlardır. Bu çağın en önemli kenti

devletin merkezi olan Boğazköy (Hattuşaş) ve onun yanındaki Alacahö

yük'tür. Çok kuvvetli kale ve surlarla çevrilmiş olan Boğazköy kayalık bir

alana yerleştirilmiştir. Kenti çevreleyen surların çeşitli kapıları olup, bunlar;

sfenksler, tanrı kabartmaları ve aslan heykelleri ile süslenmiştir. Buradan da
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anlaşıldığı gibi Hititler heykcl sanatında öze llikle mimarlığa bağlı olarak taş

şehir kapılan he ykellerinde so n derece başarılı eserler vermişlerdir. i li ı i tin

başkenti Boğazk öy'de in5;1I1 betirnli taş heykc llere ve a n ı tsal heykclk-rc rast 

l armuştı r . Hititlerde heykcl sanatında Fildi ş i nden yapılm ı ş hcykelcikler dik 

kati çe kme ktedir. Bu dönernde yap ılan heykeller ve mü hürler "saray sana

tı " ürünleridir. Kabartma sana tında baş yapıı ı Kral Kapısı'ndaki "Savaşç ı

Tanrı" kahartması oluşturmaktad ır. Burada sanaıç ı büyük bir ustalık ve be

cc riyle yüksek kahartma h içiminde yontıu ğu bu ese re adeta üç boyutlu b ir

ifade kazandırrmşnr. Boğa zköy'ün ik i kilometre kuzeydoğusu ndaki Yazı lı 

kaya a ç ık ha va tapınağında bulunan kabartmalar bu sanat dalına ı ş ı k tut

maktadır. Hitit sanatındak i kaba rtma la rın gö rsel ta sarım, istiflemc. kompo

zisyon ve yo ntu sanatın ın ustalıkla oluşmuş tarzı a çısından ü zgü n bir ye ri

bulunmaktad ır .

Hititlerde seramik sanatın ı inceled iğimi zde b u sanatın "H itit Sanat ı" içinde

özel bir ye rinin olduğunu n " günümüze kadar gelen ö rne kle rin son derece

hasarı l ı n: ustalık la yapı l mış olduklannı gö rürüz. Saray ya da ıapınaklara

bağl ı personel arasında ça l ışan se ramik ustaları yaratıc ı kişilik leri sayes inde

so n derece estetik ve fonksiyo nel ürünler ü retmiş l e r ve şekil lcnd i rme yön

teminde ise genellikle to rna kulla nnuş lardır. Hitit seramikle ri ken d isinden

önce ki Hani-Hitit Beylikleri C\ l.Ö . 2000- 1700) çömlekçiliğ i n in devamı nite

liğindedir . Bu ko nuya örnek verecek olursak;

a ) Eski Tunç çağı ürünü olup Hatti dö ne minde gel i şmeye başlayan ve Hat 

(İ- i Iitit heyli kleri zamanında kla sik tipine ula şan gaga ağızl ı res tiler. Hitit

cömlekcilcri tarafından yeni ve ilginç biçim le re dönü ştü rülmü şlerd ir.

b) Aslan ve boğa gtbi huyvan tasvirlerinden oluşup ge ne llikle rhyton yani

sunu kapları o larak kullanılan Hattl -Hitit çağı hayvan şek ill i

lıcykelciklcri Hitit döneminde g özde eserler olmuşlar ve anıt

sal diyebilece ğimiz boyurlara ulaşmışlard ı r .

c) Hat ri-Hitit heylikler i sanalında çok sevilen insan ve hayvan

ı asvi r l i kalxırtmalarla bezeli kaplar Il itillerde ye ni ve değişik

bir b içim kazanmış lard ır .

Eski Hitit seramiginin gün ışığına çıkarılan en önemli merkez

le ri o larak Boğazk öy . Alışa r . Alacah öy ük, Eskiyapar. İ nand ık

tepe . Maşath övü k. Fc rzanr ve Kabakl ı sayıl abilir. Eski Hitit

Kra ll ık çağı seramik sana tı ustaları teknik ve fo rm hakımından

bir evvelki çağ ın biçim le rine bağlı kahmşlarsa da yarat ı c ı kişi

liklerine torna kullanımının da eklenmesiyle son derece es te

tik ve fo nksiyonel formlar ü retm i ş lerd ir . Üret ilen seramikler

genelde to rna ya pım ı ol up, tek renk k ı rmızı veya kahve rengi

ton lannda pcrdahlanarak parlaulmışlardır.



Alaca h öyük kazısında c!c geçen seramik kaplar incelend i

ğ i nde k ı rmızı "e siya h renkli diye ikiye ayırmak mümkün

dür. Siyah rengin pişiriın tekniğinden kaynaklandığı düşü

nülmektedir. Kumlu. çıkılh. côplü bir bünyeye sahip olan

kapların he men hepsi pişirim sonrası mutlaka isli kalmıştır.

Tomada şekillend irt lerek yapılan bu kapların i<.: n : dış vü

zcylcri taş , kemik veya tahtadan yapı l m ı ş perda lı aletleri ilc

pe rda hiana rak pa rla t ı l nuşlardır. Aynı zama nda perdalı lama

işlemi ilc bu kapların gözene kli (poroz ) yap ı ları s ı kılasun

larak dah a dayanık lı hale getiri lmiş lerdir. Kapları n çoğun

l uğu mat vey a parlak as tar ile asta rl a nnuslardır . Eski IIitit
Çağnun merk ezi olan Alacahöyü k'te ortaya ç ıkan se ramik

le ri te k re nkli Ye ço k re nkli o lmak üzere iki grupta top la

yabiliriz. Tck re nkli seramikler.

a ) Bün yenin ren gini taşıyan astars iz. kırmızı astarlı , "c si

ya lı asıartı perdahlı se ramikle r.

b) Krem renkli asıarlı seramikler. Bu se ramikler nadiren
g örülmektcdir.

c) Gri renkli bünyeli "c perda lı lı seramikler.

Ço k renkli serami kler ise ;

a ) Geneil ikle ke nar kısım l a rı a starlı diğer k ıs ımla rı b ünye nin re ngini taş ıyan

se ramikler.

b ) Beyaz astar üzerine ~: izg ile rle dckorlannus kaplar.

Eski Hitit ka p formla rı a rasında en çok ras tlanan gaga ağı zlı text il erdir. Bun

la rın bir k ısm ı omurgalıd ır . Gaga ağızlı tes tiler in Alacahöyük ör ne kleri ise

ince-uzun gövdeli ve yüksek ayaklıdır. Gaga b içimleri sıv ı akııacak çeşitl i

ka p tu rlerinden çaydanlık . ma ş rapa ve testilere uygulanmışur. Bu dönemde

yapılm ış rölyefli seramik ürünler Hitit san.ucılannm kile şekil vermedeki üs

tün başanların ın kanılı niteliğindedir. Tomada şck i l lend i ri l miş olan rölyefli

seramikler toprak veya kırm ı zı tonlarda tek renkli olup perdahlanarak par

b tıl ınışlardır.

Büyük Hit iı Dö ne mi O.1.Ö. 1460-1190 ) se ramiklerinde !\I.Ö. ikinci b in yıl ın

ilk ya rıs ına oranla yozlaşma ve kalitede düş me g örülmektedir. Ş ek i l l end i rt l 

miş kaplar krern, gri, deve ıü yü . kah ve rengi ve kırmızı renk lerin de axtarla 

na rak pcrdah lan rmştardrr. Kap biçimlerinde ; Eski Hitit döneminde bilinen

forrn lann devamının yanı s ı ra küç ük delikli kul plu canaklar. amlo ra ve va

zo gib i baz ı formla rı n üret imi ortadarı kalkmış ı ı r. Büyük Hitit Dönemin in

başlıca ka p tipleri ola rak: p itos-gaga ağızlı test ile r (k ulpsuz veya bazıla rı d i

key tc k kulplu) , çayda nhklar. ç ömle kle r. canaklar. tabaklar "e geni~ ağızlı

kulpsuz "e d ikey kulplu büyük küpler sayılahilir. Günlük işler için kullanı-
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lan kapların genel o larak bünyelerinin yapısı ve üretim kaliteleri iyi değil 

d ir ve dek o rsu zdurlar. nu kapları n yan ı sıra üzel gü nler ve ku l l a n ı mla r için

az da o lsa çok ince ve hassas bir bi çimde ü retilmiş kapla ra da rasılanm ı ş

tır.

Hitit seram iklerinin oluşumunda inan ç ların. sosyal yaşamın. d insel töre nle 

rin k ısaca gü ncel yaşam ı n etkisi büyük tür. ı Iitit se ram ik Formları , de kor ve

desenleri i ncelend iği nde bu uygarlığı derin lemesine anlamak mü mkündür,

Örneğin kullanım kaplanur. heykelciklcri . mühürle ri ve tabietleri inceledi

ğimizde sadece fonksiyonları için değil estetik kaygıların da göz ününde

b ulunduru larak üre tild ik lerini g örürüz. Ü remuş o ld uk

lan bu seram iklerde fonksiyonclliği güz önünde bulun

durmarurı yanı s ıra üze rlerine e;,.'C~ itli yönıemlcrle yap

rmş oldu kla rı desen ve dekortarla son derece zarif ür

nc kler vermişler ve bu örneklerle de kend i yaşamlan

hakkında I)ilg i sah ibi olmamızı sa ğ lam ış la rdı r.

Hitit seramik form ları den ildiğinde ak l nn ıza hemen ge

len gaga ağızlı testiler. rhyton diye adlandırdığııııız su

mı kapları . kabartma dekorlu va zolar. çanaklar. mühür

ler. tablerler ve küçük hcykelcikler gelmektedir. Sıv ı ve

c raa klann cins ine ve fonksiyon la rına gö re üret ile n kap

lar çok çeşi t l il ik g östermiştir. Bu karlardan gag:ı ve yonca ağızlı te stiler Hi

tit serami ğini karakterlcndircn ve ço k çeş i t l eri bulunan formlardı r . gaga

ağızlı olan testilerin boyun. g övde, k.ı ide ve kulplarda ç cş i ı l i l i k lcr görül

mekle birlikte e mz iklerin in gaga h içiminde o lması o rta k özell iklerindend ir.

Günlük i ş lerde kullanı lmayan gaga ağız lı test iler d insel törenlerde ta nrrya

yiyece k ve özellikle de içki sunmak üzere ü ret i lmiş lerdir. Yonca ağı z lı tes

tile rin ise iki , üç ve ya dün yapraklı ola nla rı vard ı r. Ağı zları gcrıelltklc orn ur 

galı olup g övdeyc tek ku lpla ba ğlanmışlardır ve ort alama yükse klikleri 10

20 cm. arasında değişmektedir.

Ya rıçapı yüksek li ğine eşit ya da bu ölçüle re yakın olan karı ve SI\'1 besin

maddelerini koymaya elveriş li olan çanaklar i Iitit yerleşim yerlerinden bir

çoğunda rnstl anrnaktadır. İ ri bo ylu olan çanak lann yanında ka l ın veya ince

cida rh çift kulr lu ve ya kulpsu z çanaklara da rast la nmaktad ır. İ nce cidarlı

küç ük boy olara k üretilen çanaklar "adak kapları" amaçlı yapılmışlardır. Ba

zı ç anakla rı n elirl erinde süzge ç vazifesi görmesi için delik ler bulunmakta

d ır.

S ı vıl an ba nndmuak amaçlı ü retilmi ş olan diğe r b ir kap türü de yuvarlak

ağızlı, orta ve b üyük boy o larak üret i lmiş olan vazolardır. Kapak lı \T ka

paksız olarak üre tilen lerin in yanı sıra kulplu veya kulpsuz olarak da üre til

mişlerd ı r . Kapaklı vazoların ağız kenarının içinde kapak yeri bulunmakta-



dır. Bu vazolar olla ve iri boylarda. yuvarlak gövdeli. yuvar

lak ağı zlı , yuva rlak dipl i. iki veya dö n kulp lu olarak üretil

mişl erd i r. Hitit yerleşim merke zlerinden Maşaıh övü k'te bu

lunan kaplar a rasında öne mli bir yer tutma k tadı r. Burada

bul unana kapaklı vazoların gövdclcrinin yu ka rı kısımla rı ve

::.ığ ı z kenarları k ı rm ı zı renk li astar kullanılm ış . d iğer kıs ı mla

rı ise bün ye nin ke ndi renginde brrakilnuşnr. Bu kapların or

tak özellikleri: yu muna hiçimli gövdeli , silindir boyuolu .

sivri dip ve çift vey a dön kulplu olmala rıd ı r , Ba z ı larının ağız

kenarlarının içi tek ve çift derin yivlid ir.

lnand ı krepc'dc bulunarı ölçüleri ve govdeleri lurbirinde n

f ark lı olan küple rin e rzak sa klama da kullan ıldı ğı b ilinmek

[edir. Büyü k zahire küple rini n şek i l ler i birb irler inin aynıdır.

Büyü k olanı kısa ve silindir boyunludur. Bazı l a rı n ın omuz ve karınıarı nın

üzerinde takviye şeritler bu l u nmaktad ı r. Bir Hitit şeh ri o lan Ortaköy'de bi r

buçuk-ik i met re boyutları a rasında yakla ş ı k kı rk küp bulunmuştur. Genel

olarak küplcn n kulplan yok tur. Bazı örnekle rde ise karın -omuz ara sında

d ik duran küçük üçgen k u lola ra ra stlanmıştır. Baz ı küpl e r ise ö lüleri gö m 

mek amaçlı ü retilmişlerdir.

i Iuitle rdc kullanını kaplarının yanı sıra kilden üretilmiş IIgürinler. tabler ler .

mühürle r. hullala r, ve ağ ı rşakla r önemli yer tutar. insan ya da hayyan biçi

minde kilde n ş ck l l lcnd i rilm i ş küçük hc ykc k-ikle r t figü rinler j İl k olarak in

sanl rğm yerleşik düzene ge çilmes iyle M.Ö . 5500 yı ll arında ürerilmcyc ha.;;

Lınm ıştı r. Küçük kil hc ykcl cikle r Hitit dönemind e ke ndinden önceki d ö

nem lere güre az ü ret i l m iş lerd ir. Bunun nede ni hc ykclciklc rin mndenden

üretimlerinin tercih edilmesid ir. Kilde n hazırlannuş tablerleri Hititle r gü ncel

yaşamlarında yoğun ola rak kullarunışlard r r . Çamur yaş ike n çivi yazısı kul

la nı l a rak ha zırlanan rablerle r günümüze kad ar ula şan ö ne mli belge niteli

ğ i rıdcdirle r. Hititle r mühür ilui vaçlanmn metal ve ta şın yanı sıra seram ikte n

üreterek de gidcrmi ş l e rd ir. Bulla lar ise herhangi b ir malın gli ven l i ğ i n i sağ

lama k amac ı ile o mala iplc ba ğla ua n mühür bask ı lı , delikli veya deliks iz.

p lşmlş kilden ü ret il m işlerdi r. Bunlar şişe ve test ileri kapa tan mühü rlü bul la

t ıkaç şeklinde de o labilir . Hititlc re ait mühür desenlerin i çoğun lu k l a bulla

br üzerind eki haskıla rdan ıaruyabil iyoruz. Ağırşa k la r. pa muk veya yün c ği r

mc kte kullanılan k irmerı/i ğ ' i n a ğ ırla ştmlmas ı na yarayan ya rım kü re hi çimin

de ve ort as ı delik, ~'eş i tli malze melerden (taş, tahta , kem ik, sc ra mik ) yapı

lan ara çl a rdır. i Iititlcrc ait ço k sa yıda ve de ğ işik formlarda .ı ğ ırşakta r bulun

muştur. Bunlar genellikle del i ğe doğru iç hükcy dara lan xilindirik. kenarla

rı vuvarlan lm ış b içimlerde k üçük boyutlu parça la rdır.

Hitit seramiklerinde uygulanan dekorların seramik tarihi ve sanat ında çok

önemli ve ayrıca lıklı bir yeri vardır. En çok uygulanan dek or te knikle ri; per-

Seramik (<<m.
CemalettinSevim.

6SxlScm.



Seramik form.
Cemalettin Sevım,

60x2S cm

dahlama , kabart ma . fırça, sgr.ı fiuo ve yiv dekorlarıd ır. Perdalı 

lama tekniği astarsı z yüzeyl erde uygulanabi l d iğ i gibi .ıstarlı yü

zeylcrde de sıkça kullanılan bir teknik olmuştur. Perdahlama i:j

lcrn i formun hünvesi henüz deri sertliğinde iken ahşap, meta l.

kemik gihi bir a lcı yard ı m ıyla yüzeye yapılan sü rtmc i şlemidir.

Sürunc işlemi ne kad ar çok y:ıpı i ırsa yüzevdek i parlaklık () de

rece artar. Pcrdahlama i şleminin yapılmasının nedenleri: kapla

rın yüzeydeki porozite sini gidererek fiziksel dayarumım a nt ır

mak ve buna bağlı ola rak La s ıv ı sızc\ırma zlı ğını sağlamak , diğer

bir ned e n de madeni ka pla ra ola n üzentiden dolay ı seramik

kapların dış yüzeyine madeni kap g örün ümü verrnek \T fonu

la rın güzel gö rü nmelenni sağlamaktır.

Kabartma dekor tekniği Hitit seram ik sanatında sev ilcrek uygu 

lanan bir teknik olmuş ve l lititlc re özgü hir üslup kazanmıştır. Bu te kn ik

seramik tarihinde Geç Ne..olitik Çağ'dan itibaren gürülmeye başlamışnr. Bu

dönem de gö rüle n kabartma deko r tekniği ile yapılm ış eserler figürauf o la

rak se rbest bir biçimde düzcnlenıui şıir. Hitit ka ba rtma dekorla rı n ın uygu

lanmasında üç farklı yöntem izlenmiştir. Bunlarda ilki yapılan dekorlarda

uyg ulana cak olan desenler ayrı bir yerde m üh ürle r vasnasıyla sekillcn diri

lerele formun üzerine ya~ iken ya pışunluuşur . ikin ci yö ntemde kabartma fi

gü rlerin gövdele ri ka lı p yardımı ilc eld e edilerek fo rmun üzerine y.ıpış u n l

nuş, ha~ kısımları ise elde şekil l e rid i rilerek günlenin üzerine monte cdibuis

t ir. (ıçüncüsü nde ise Iigürlcr formun yüzeyine alcak kabartma ola rak elde

sekillcndirile rek figürl erin daha .ı cık g örünebilmesi için kontürleri belirgin

hale getirilmiş t i r.

Hititlerde gü nlük kullanılan seramik kaplar üzerinde fırça ilc yapılan dekor

teknik leri pek gö rülmez. Bu dekor tekniği gen e llikle türe ille rde kullanılan

kaplar üzerinde görülür. Fırça dekorları formlar üzerinde genel likle belirli

yüzeyler i (b ir vazo üzerindeki zemini. insan Figürünün başın ı , elb isesini ve

ya ayakkabıların ı. o yüzeyde yer alan tö re n araç gereçler inin yüzeylerini)

farklı renklerde astarlar ile kapatmak arnacı ile kullaruluuşnr. Bunun yanı SI

ra fırça dekorları baz ı karların govdele ri üzer inde şeritler \'L' şerit l er arası

zik za k motif oluşturmak amacıyla uygulanmıştır. Hitit romılannda fırca ile

yapıla n se rbest dek or ca hşrnalanna ço k rastlan rna ınakla birlikte özel likle

kabartma dekorlu va zoların ha zı b öl ümlerinde hrça dekorları geometrik de

se rı ler ve bant şek l i nde uygu lanmışur.

Hitit seramiklerinde sgrafitto dekorları yoğun hir bicimde kullanılmışur.

Sgrafiuo dekor tekniğ i nde desen yüzey üzerine form he nü z deri sertliğinde

iken sivri LI<!;'ILl bir alet yard ım ıyla kazmarak uygulanmaktadır. Hititler. üret 

miş o lduk ları formla rı n vüzcvlnc sgrafuto tekn iği kul lanarak genell ikle ge

ometrik motiflerden oluşan llesenler uvgulamışlardır. Bu tekniğin uygula n-



uığı en güzel örnek Boğazköy'de buluna n "Çift Başlı

Ördek l I eykel ci ğidir. Bu he ykc lcik üzerine astar uygu

lanarak isten ilen dese nle r y üzeydeki koyu kurşun!

renk te ola n ast ar l: yüzeyin kazınması sonucu alttak i

acık ku rsuni rengin ortaya çıkaru lmasryla olu ş turulmuş

tUL Yiv dekor t ek niği ise Hititlerde başarı ile uygulanan

bir te kniktir. Çoğunlukla Alacahövük ' oc Yanarla rda bu

lunan kaplar üzerinde yaygın olarak uygulannuşur. Bu

teknik . form hen üz ya~ iken tımakla vcvıı tırnak ucuna

benzeyen sert bir alet ya rd ı m ıy la çizilerek uygulanır.

Yiv dekorları genellikle kapların boyun, karm. kulp ve

ya cıuziklcrinin altına uygulanarak dekorurif görün ümü

zcnginleştirmislerdir.

I lititle r seramik dekorlarını genellikle törenlerde ku llandık la rı kapla rın üze

rine uygııl:ımısl : ı rdı r. Ku dekor desenlerin in konula rı genel likle tören sa h

neleri ile ilgil i olabildiği gibi günlük yaşamdan evinlerii len konular da ola

b ilmekted ir. Genel likle bir olayın <.;q:iitli sa hneleri a n l.ı nmcı bir üs lupla be

tim fene rek sergilenmistir. Bu anlatuno üslup savesinde insa n fak türü ön

pla na ç ı knuşur. İnsanla r ya pt ık la rı işle ri ifade etle r bir şek i l de grupla r hali n

de ye r alma ktad ı r. ı lit it se ramikle rin in desenle rinde genel likle insan, ha y

van, geometrik de senler no' bitki desenleri yal nız haşına değil bir kaç ı bir

arada olma k üzere kullanılrmşur. i Iitit desenlerinin bir baska ana özelliği de

desenleri» farkl ı teknikler kullanılarak elde edilmesidir. Bu desenler. Fırça

ilc , kabarına tekniği ilc. sgrafitto tekniği ile ve yivlcrlc formun üzeri nde ser

lx-st olura k oluşturulmuştur.

Hiıit scr.uniklerindeki este tik kaygı ve teknik başarı yadsınarnaz b ir ger çek

tir. Din sel törcnlcrv verdi kleri ün emin sonuc u gcrccklcş t i rilen bu estetik

form lar. o günü n sanatçıla rı ta ra fında n at ölyelerdc üretilmişti r. Sana tçı l a r

duygu ve d ü ş üncelerine d ü ş gü çler in i de e kleyerek este tik ve fantastik

fo rmlar gt'f,·e..:k l e~tirm i~lerdi r. Sana t insan du ygu ve düşüncelerinin aktarı l

masında yardımcı o lan bir iletiş im aracı ol ma öze ll iğini ge,·ıni~ kültü rlerde

olduğu gibi günümüzd e de sü rdürmcku-dir. Çağlar ö ncesinden süzü lcrc k

gelen bu et kileş i m in izler i bu gü nün sanatçılarının eserlerine de yarısıyara k

varlığın ı ortaya koymaktadır. Hitit seramik sana t ın ın da tar ih in derinliklerin

den erkurak günümüz seramik sana tı nı etk ilernesi önemlid ir. Ili tir seramik

te rinde ki dekor. desen Ye formla r zaman zaman gü nümüz sanatcrlan run

konusu olabilmiş ve yorumlannuşur. Hitit'in güneş ku rsla rı . hayvan "e in

san figürleri. tannca ları. rölveflert. çeşitli desen ' oc formla rı seramik sa na t

çıla rının elinde yeniden hayat b ularak izley icisine sunu lmuş tur. Günümüz

seram ik sanat ında "e e ndüst risinde Anado lu 'nun kü ltü r zengin liği n i ça ğdaş

sera mik eserlerle ve rasarrmlarla birleşti rilerek ye niden yorumlana n örnek

çayda",IA.
EkremKU/Bo

25x35 cm



Güneş Kursu.
Sibel Sevim.

lSxSOcm.

ler bulunmaktadır. Bun lara örnek yerecek olursak günümüz

seramik sanatçılarınuan Füreya KORAL. Sadi n iHE0:' . Güngör

(~ÜKER Erdinç RAKLA . Ekre m KULA. S.sibel SEvİ~ I . Cema lett in

SEvİi\-1 gilJi sa natçılar i Iitit sa na t ından et kilenerek özg ün sa na l

ese rle ri vc m us lc rdir.

Seramik en d üstr isinde ise büyü k ve küçük üreticile r hediyelik eş

ya amaçlı . kara veya kullanım eşyalarında Hitit sera mik desen ve

formlarından yararlanarak üret im ler yapmaktadır. Toprak

Sera mik . Eczacıbaşı. Çanak kale Seramik gibi dünyanın büyük

seramik ü reticile ri arasında yer alan kuruluşla r se ri ürettm yö n

temleri ile Hitit desenl erini yeniden yonuulanuslard ı r. Buradan da

a nl aş ıld ı ğ ı gibi Hit it se ra miklerinin ge re k sa nat ge rekse endüstriyel alanda

günümü ze kada r yorum lana rak gelmiş olmasını formla rının . deko r \'L'

desenler inin şaşuucı bir zenginlik \'L' çc~ i t li liği nden olduğunu anlıyonız.
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