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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu, 1980’li yıllarda oluşturulmaya başlanmış ve yıllar içinde genişleyip zenginleşerek günümüze
ulaşmıştır. Bugün bünyesinde çeşitli dönem ve türlerden
1000 civarında eseri barındıran Koleksiyon, Osmanlı kültürünün nispeten gölgede kalmış yaratıcılık alanını önemli
örnekleriyle katetmekte ve özellikle 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan bir zaman dilimi içinde Kütahya çini ve
seramik sanatı gelişim çizgisinin, ayrıntılı bir biçimde izlenmesine olanak vermektedir.
Osmanlı döneminde İznik’ten sonra en önemli seramik üretim merkezi olan, Frig, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde de yoğun biçimde seramik üretimine sahne olan Kütahya, bu sanatı geleneksel yöntemleriyle günümüze dek yaşatmış bir kenttir. 17. ve 18. yüzyıllarda en yetkin örneklerini
veren, daha sonra üretim ve çeşitliliğin azalmasıyla gerileyen
Kütahya çiniciliği, 19. yüzyıl sonlarında yeniden canlanmış,
İznik ve Çanakkale çiniciliği arasında bir çizgide “kent sanatı”
olarak, zengin ürün yelpazesi ve sürekliliğiyle Osmanlı sanat
mozaiğinin önemli parçaları arasında yer almıştır. Koleksiyon, zenginleştirilerek geleneksel kültür mirasımızın önemli bir parçası olan Kütahya çini ve seramik sanatının çeşitli
yönlerine yeni ışıklar tutulması hedeflenmektedir.
Ulusal ve uluslararası müzayedelerden ve çeşitli koleksiyonerlerden alınan eserlerle zenginleşen koleksiyonun ikinci
kataloğu, koleksiyona yeni katılan eserleri ayrıntılı tanımlarla okurlara sunuyor. Kataloğu beğenerek okumanızı diliyor, yazılarıyla bu çalışmaya katkıda bulunan değerli bilim
insanlarımıza ve Pera Müzesi çalışanlarına içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Suna, İnan ve İpek Kıraç
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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin, Türk
seramik tarihinin geç dönemini kapsayan, 18.-20. yüzyıl başı
Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’nu daha da zenginleştirmesi çok sevindirici. I. ve II. Dünya Savaşı’nın etkisiyle
çöküş dönemine giren, ölen ve göçen ustalarla, ekonomik sorunlarla eski başarısını ve varlığını sürdüremeyen Kütahya
atölyelerinin ürünleri, birkaç koleksiyoncu dışında ilgi görmedi. Son yıllarda giderek kalitesi yükselen ve sayıları çoğalan yeni atölyeler, ustalar ve seramikçilerle dikkat çeken Kütahya seramiklerinin ünü artık İznik çini ve seramiklerini bile
aştı.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin ve Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi’nin Çini ve Seramikleri Koleksiyon katalogları bize geleneksel Kütahyalarımızın nasıl adım
adım sürprizler ve çeşitlilikle yeniden geliştiğini göstermekte. Bugün artık birçok çağdaş ve uluslararası üne kavuşan
başarılı seramik sanatçılarımız da, seramiklerinde geleneksel İznik ve Kütahya seramiklerinden esintileri, motifleri ve
formları ilginç sentezlerle yeniden yorumlamakta.
İzmir Ege Üniversitesi’nde geçen uzun yönetim yıllarının
yanı sıra büyük sevgiyle sürdürdüğüm hocalık yıllarımdan
geriye bakınca, önemli araştırma, proje ve yayınlara imza
atan, bugün çoğu profesörlük aşamasında olan akademisyenlerin çalışmalarını izlemek bana büyük mutluluk veriyor. Bu katalogta, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve
Seramikleri Koleksiyonu’nun yeni alımlarını değerlendiren
Doç. Dr. Sevinç Gök’ün yayınlarını, konferanslarını ve katıldığı projeleri büyük ilgi ve heyecanla izliyorum. Son yıllarda İzmir Agora kazısında bulunan seramiklerle ilgili araştırma ve
çalışmaları, 18.-20. yüzyıl arası Türk seramik imalatı kadar, ithal edilen Avrupa ve ihraç edilen Kütahya seramikleri tarihi açısından da bizlere yeni bilgiler kazandırmakta. Suna ve
İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi yönetiminin, koleksiyona yeni
katılan Kütahya eserlerin değerlendirmesi ve bu kataloğun
hazırlanması için bu genç ve başarılı akademisyeni seçmesi
çok sevindirici. Arkeolojik çağlardan günümüze uzanan Anadolu seramik tarihinin gelişimini katıldığı kazılarla araştıran,
yayınlarında eserleri bilimsel titizlik ve metotla inceleyip tanıtan Sevinç Gök, bu çalışmasıyla da başarılı bir eser ortaya
koymuştur.
Suna ve İnan Kıraç Vakfının Kütahya Çini ve Seramik
Koleksiyonu’nun ikinci kataloğu Türk Seramik sanatı tarihinde önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Vakfa ve yöneticilerine
teşekkürlerimi sunar, başarılı yayınlarının devamını dilerim.
Prof. Dr. Gönül Öney
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Kütahya Seramikçiliğinin
Üç yüz yılı:
Suna ve İnan Kıraç Vakfı

Kütahya Çini ve Seramikleri
Koleksiyonu

Yeni Alımlar
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Osmanlı çini ve seramik sanatı deyince ilk akla
gelen kentler İznik ve Kütahya’dır ve bu iki önemli kenti, halk
sanatıyla ünlü Çanakkale izler. Her ne kadar gölgesinde kalacakmış gibi görünse de, isimsiz bir kahraman gibi, hep yanı başında, İznik’e destek veren, bire bir benzer eserler de üreten bir
merkez olmuştur Kütahya. İznik’te üretim durduktan sonra
kendi kimliğini bulmuş, zaman zaman inişler yaşasa da günümüze kadar üretimini sürdürmeyi başarmıştır. Kütahya’nın İznik ile birlikte üretim yaparken sarayın uyguladığı ciddi baskı ve denetim nedeniyle kalıpların dışına çıkamadığını biliyoruz. İznik’in gerileme nedenlerinden biri olduğu kabul edilen
bu baskı, 18. yüzyılda ortadan kalkmış ve Kütahya artık gündelik hayatın gereksinimlerine uygun üretimler yaparak bütün
dünyada beğeni kazanmaya başlamıştır. Kütahya’nın İznik
ekolünden kopuşu birden bire olmamış, uzun yıllar tam olarak anlaşılamasa da eserlerde bunun sinyali verilmiştir. Prof.
Dr. Gönül Öney’in tespitleri sonucunda, İznik olarak bilinen
bazı seramiklerin aslında Kütahya üretimi olduğu anlaşılmıştır1. Üslup ve tarz açısından 18. yüzyıl örneklerine bir adım yaklaşan bu seramiklerin varlığı, sanat tarihindeki eksik zincirlerin
tamamlanmasını da sağlamıştır.
Kütahya çini ve seramikleri üzerine çok sayıda yayın bulunmaktadır2. Bütün bu değerli çalışmalarda, Kütahya üretiminin kökenlerine ve gelişim sürecine değinilmiş, çok önemli bilgiler verilmiştir. Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın takdire değer çalışmalarıyla oluşturulan ve tematik seçkilerle Pera Müzesi’nde
sergilenen Kütahya çini ve seramikleri büyük ilgi görmüştür.
1
Öney 2014; Öney 2013.
2
Aslanapa 1949; Carswell 1972; Öney 1976; Şahin 1981, s. 259-286; Şahin
1981-1982, s. 111-170; Yetkin 1981-1982, s. 83-110; Carswell 1991; Çini 1991; Demirsar Arlı (tarihsiz), s. 237-255; Soustiel 2000; Demirsar Arlı 2002; Kürkman
2005; Demirsar Arlı 2007, s. 329-345; Altun (tarihsiz); Arlı (tarihsiz), s. 257-265.
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Kütahya’da bir seramik atölyesini gösteren kartpostal, 1931. Ön yüz.

Koleksiyonun ilk katalog çalışması Hülya Bilgi ve Şebnem Akalın tarafından yapılmış, o dönemde 277 eserden oluşan çini ve
seramik koleksiyonu ayrıntılarıyla tanıtılmıştır3, ayrıca Kütahya çini ve seramik sanatının gelişimine de kısaca değinilmiştir. Bütün bu değerli çalışmalar ışığında, Kütahya seramikçiliği hakkında karanlıkta kalan noktalar tek tek aydınlanmaya devam etmektedir.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın yeni alımlarla zenginleşen
koleksiyonuna katılan eserler, 18. yüzyıl ile 19. yüzyıl sonu - 20.

3
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Akalın-Yılmaz Bilgi 1997; Bilgi 2006.

yüzyılın başından sonlarına kadar uzanan bir zaman diliminde üretilmiştir. Koleksiyonun ilk bölümündeki eserler ise ağırlıklı olarak 18. yüzyıl üretimidir. 19. ve 20. yüzyıl eserleri ise sayıca az örnekle temsil edilmektedir. Yeni eserler 19. yüzyıl sonu
ile 20. yüzyıl üretimi seramikler hâkimdir ve bir anlamda ilk
bölümü tamamlayan bir seri oluşturur. Bezeme ve form açısından eşsiz bir çeşitlilik sunan bu koleksiyon, nicelik açısından da önemli bir yere sahiptir. Kapsamlı ve yoğun bir çalışma
sonunda eserler tanımlanarak değerlendirilmiş, başta Kütahya olmak üzere çeşitli müzelerde, özel koleksiyonlarda ve yapılarda yer alan çini ve seramiklerle karşılaştırıldığında bu eserlerin bire bir benzerlerinin yanı sıra, sıra dışı ya da nadir örneklerin de bulunduğu tespit edilmiştir.

Kütahya’da bir seramik atölyesini gösteren kartpostal, 1931. Arka yüz.

Koleksiyonda kataloğa dahil etmediğimiz, ancak tarihsel
ve görsel açıdan bize önemli veriler sunan bir kartpostal da bulunmaktadır (PMK 9). 1931 yılının Haziran ayına ait damgalı (11.06.1931
ve 12.06.1931) kartpostal, Kütahya’dan Konya’ya gönderilmiştir.
Cemal B. Yüzbaşı, Konya’da Fıkra Mulhakı, Konya adresine postalandığı anlaşılan kartpostalda, el yazısıyla Türkçe olarak, “Muhterem ağabeyciğim, mektubumuza cevap alamadık. Meraktayız ellerinizden öperim. Kardeşiniz (İmza) P.K 11 Kütahya” yazılıdır. Ön
yüzdeki fotoğraf bir seramik atölyesinin içini yansıtır. Atölyenin
ahşap raflarında, bisküvi fırınlaması yapılmış ya da kurumaya bırakılmış ham seramikler görülür. Ayrıca, tezgâh başında çalışmaya devam eden, poz veren ve elindeki seramiği gösteren atölye çalışanları da vardır. 20. yüzyılın ilk yarısına ait kartpostal, dönemin

atölyelerine ve dolayısıyla seramik sanatına verilen öneme ilişkin
kayda değer görsel bir malzemedir.
Koleksiyonun II. bölümünde yer alan 539 adet eser, form,
işlev ve bezemeleriyle çok zengindir. İznik üretiminin aksine bir
halk sanatı olan ve günlük hayatta kullanılabilecek her türlü eşyanın yapılıp bezendiği Kütahya çini ve seramiklerindeki obje çeşitliliği, koleksiyonun II. bölümünde çarpıcı bir şekilde gözler önüne serilmektedir. Kâse, tabak, çukur çanak, şekerlik, kavanoz, fincan, bardak, maşrapa/daldırma, sütlük, ibrik, sürahi, nargile, vazo,
vurmalı çalgı (darbuka), küp, saksı, buhurdanlık, makara, ağızlık,
pipo, yumurtalık, kibritlik, tuzluk, biberlik, baharatlık, lokumluk,
meyvelik, çerezlik, iftariyelik, tepsi, demlik, limonluk, tükürük
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da ciddi bir üretim kaybının olduğu gözlenmektedir. Umarız yeni
veriler ve eserler ışığında bu dönemi de aydınlığa kavuşturabiliriz.
Teknikler
Koleksiyonda yer alan seramik ve çini eserler çarkta çekim,
elde yapım ve kalıplama teknikleri kullanılarak üretilmiş, sıraltı,
tek renk sırlı, akıtma, barbutin (yapıştırma) teknikleriyle de bezenmiştir. Çarkta çekilen özellikle kâse, sürahi, vazo ve tabak gibi
eserler, belli ölçü kalıplarına göre üretilmiştir. Biblo ve kullanım
eşyalarının bir kısmı kalıplamayla üretilirken, bir bölümü de el
yapımıdır.

Maşrapa/Daldırma 18. yüzyılın sonu-19. yüzyıl başları

hokkası, abajur, masa lambası, mumluk, şamdan, kumbara, ayna,
askı süsü, duvar süsü, kaşıklık, karanfillik, masa saati, sigaralık,
kül tablası gibi çok çeşitli işlevlere sahip, günlük hayatta sıklıkla kullanılan objeler, sayısız formda üretilmiştir. Bu objelerin yanı
sıra biblolar, duvar kaplaması ya da sehpa üstü/tavan süsü olarak
kullanılan çiniler de görülür. Çeşitli işlevlere sahip bu eserler, kendi içlerinde form zenginliği de taşır. Dönemsel farklılıkların yanı
sıra atölye ve usta özelliklerinin de ön plana çıktığı seramik ve çiniler, yaklaşık üç yüz yıllık bir sürecin hikâyesini anlatır.
Kütahya’da seramik üretimi, 19. yüzyılda sekteye uğramış,
atölyelerin büyük bir bölümü kapanmıştır4. 19. yüzyılın sonlarından itibaren yeniden canlanmaya başlayan Kütahya seramikçiliği, I. Ulusal Mimarlık akımıyla çinicilik alanında da atılım yapmıştır. 19. yüzyıldaki bu duraklama koleksiyondaki ilk bölüm eserlerin dağılımından da anlaşılır. Koleksiyonda 18. yüzyıla tarihlenen
31 eser (1, 2, 26, 32-39, 40-41, 78, 89, 90, 93-96, 314-316, 469-472, 476,
479, 491-492) bulunurken, 18. yüzyıl sonu-19. yüzyıl başlarında üretildiğini düşündüğümüz eser sayısı 25’tir (61-76, 79, 237-243, 356).
Bu örneklerin dışında kalan 483 eser, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyılda üretilmiştir. Koleksiyondaki örneklere baktığımızda, 19. yüzyıl-

4
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Demirsar Arlı 2007, s. 338.

Şeffaf sıraltına uygulanan çok renkli bezeme en yaygın süsleme tekniğidir. Koleksiyonun II. bölüm örneklerinin çok büyük bölümü bu teknikle bezenmiştir. Bazı örneklerde iki süsleme tekniğinin bir arada kullanılabildiği de görülmektedir (31, 103, 156 gibi).
Koleksiyondaki barbutin (yapıştırma) teknikli bezemeler,
sade ancak oldukça zarif bir görüntüye sahiptir. Küçük kabartmalı noktalar halinde maşrapa/daldırmaları süsleyen bezemeler,
bir moda gibi yayılmış, bu grup örneklerin neredeyse tamamında
tekrarlanmıştır (63-69). 20. yüzyıla ait objeler ile özellikle biblolardaki abartılı güller, yapraklar, çiçekler, kuşlar, yılanlar ve insan figürleri (kalıpla yapılmış örnekler hariç) barbutin (yapıştırma) tekniğiyle meydana getirilmiştir (156, 368-371, 395).
Form ve İşlev
Günlük yaşamın bütün inceliklerini gözler önüne seren
Kütahya çini ve seramiklerinde müthiş bir form çeşitliliği vardır.
Özellikle 20. yüzyıl üretimi örnekler bu konuda çığır açmış, ustalar adeta birbirleriyle yarışmıştır. Geleneksel formların yanı sıra
yeni denemelerin de yapıldığı bu eserler, kültür zenginliğinin bir
sonucu olarak karşımıza çıkar.
Seramikleri türlerine ve bunları da kendi içlerinde formlarına ayırdığımızda, çok çeşitli alt grupların ortaya çıktığı görülür.
Kaselerle başladığımız kap türleri, çinilerle son bulur. 18. yüzyıla
ait kâse örnekleri konik ve yarı küresel gövdeli, halka kaidelidir
(1, 2). 20. yüzyıl örnekleri ise dilimli Bektaşi kâselerinin (4, 5) yanı
sıra gelenekseli yansıtan yarı küresel ve konik kademeli gövdeli
örneklerle devam etmiştir (6-8).

19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başlarından itibaren tür ve
form çeşitliliğini hemen hemen her örnekte görmek mümkündür. Küresel, oval, basık küresel ve silindirik gövdeli şekerlikler
kapaklıdır (9-25, 27-31). Küresel gövdesi ve burmalı kulplarıyla 18.
yüzyıl örnekleriyle benzerlik gösteren eser (26), bizce geleneğin
devamlılığını gösteren örneklerdendir.5

19 adet daldırma (61-79), fıçı biçimli gövdeli, içe dönük ağızlı, yastık tabanlı ve tek kulplarıyla form ve desen birliği gösterirler. Bunlar günümüzde de kullanılmaya devam eden maşrapa, bardak ya
da kupaların erken dönem temsilcileridir (80-82). Fincanlar gibi
daldırmalar da, form ve desen birliğinin gözlendiği, Kütahya seramiklerinin karakteristik örnekleridir.

Kütahyalı ustalara fincancılar da denmesine neden olan
18. yüzyıl fincanları, desen çeşitliliğiyle inanılmaz bir zenginliğe
sahiptir. Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerine yayılmış olan bu
fincanlar, günümüzde de kazılardan çıkmaya devam etmektedir.6
Müthiş bir desen çeşitliliği olan, hiçbir desenin birbirine benzemediği bu örneklerin formları için aynı ifadeyi kullanmak mümkün değildir. Genellikle benzer tipte yarı küresel gövdeli, kulpsuz
ve halka kaideli olarak üretilmişlerdir. Koleksiyonda yer alan sekiz örnek bu gruba dahilken (32, 34-40), bir örnek kendinden fincan zarflı (33), bir örnek de kulpludur (41). Genellikle form açısından birbirine benzeyen 18. yüzyıl kütahya üretimi fincanlar içerisinde geniş ağız çapına sahip, küçük kâseleri anımsatan örneklerinde olduğu görülür (39). Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’nun dikkat
çektiği üzere Orta Doğu ülkelerinde kullanılan kahve 16. yüzyılın ilk yarısından sonra istanbul’da da tüketilmeye başlanmıştır.7
Buna bağlı olarak fincan kültürünün oluştuğu, gravür ve minyatürlerde tanımlanan kahve sahnelerinde geniş ağızlı küçük kâse
fincanlarla kahve içildiği anşılmaktadır.8 Geniş ağızlı fincanlar bu
geleneğin bir devamı olmaktadır. 20. yüzyıl fincanları ise bugün
kullandığımız örnekler gibi silindirik gövdeli, kulplu ve tabaklıdır (43-49, 52). Fincanlardan biraz daha uzun, küçük bardaklar da
muhtemelen şerbet bardağı olarak kullanılıyorlardı (53-60). katalogta yer alan örnekler içerisinde, akıtacaklı ağızlarıyla sütlük olarak sınıflandırdığımız altı örnek de, küresel ve konik gövdeli olarak üretilmişlerdir (83-88).

18. yüzyılda yoğunlukla üretilen ibriklerin benzerleri
Koleksiyon’un II. bölümünde de yer alır. Özellikle, konik dilimli
gövdesi, şekilli kulbu, pedestal ayağı ve emziğiyle müthiş bir görselliği olan ibriğin, benzerlerinde olduğu gibi emzik kısmı, ajurlu
bezeme ile gövdeye bağlanmıştır (89). Bir diğer ibrik örneği ise armut gövdeli, tek kulplu ve halka kaidelidir (90). Eserin emziği kırıldığı için pirinç bir emzik takılmıştır. Yüksek maliyetli seramiklerin ağızları, emzikleri ya da kulpları kırıldığı zaman bunlar atılmamış, metal eklemelerle kullanılmaya devam edilmiştir.9 Koleksiyonda yer alan sütlüğün kulbu da bu yöntemle onarılmıştır (83).
20. yüzyıl üretimi iki adet ibrik de armut gövdeleri, tek kulpları ve
kıvrık emzikleriyle dönemlerinin özelliklerini yansıtırlar (91-92).

Maşrapa ya da daldırma olarak isimlendirilen ve 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başlarına tarihlenen örnekler, tipik formalarıyla bir döneme damgalarını vurmuşlardır. Koleksiyonda yer alan

Geç dönem Kütahya seramikleri içerisinde önemli bir
yeri olan vazolar, 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl üretimidir. 43 adet
örnekle, koleksiyondaki önemli bir yeri olan vazoların, çok çeşitli formlarda üretildiği gözlenmektedir (170-210). Armut ve
küresel gövdeli, dışa çekik düz ya da dalgalı ağızlı örnekler, za-

5
6
7
8

Öney 1976, s. 118.
Gök Gürhan 2012, 429-438.
Yenişehirlioğlu 2012, s. 94-124.
Yenişehirlioğlu 2012, s. 94-95, 100-102.

Koleksiyonun II. bölümünde 76 örnekle temsil edilen sürahilerden 15 adedi tek kulplu (93-107), bir tanesi çift kulplu (108), 60
adeti ise kulpsuzdur (109-168). Tabaklardan sonra koleksiyondaki en yoğun grubu oluşturan sürahilerdeki form zenginliği dikkat
çekicidir. 18. yüzyılın tek kulplu, gaga akıtacaklı sürahileri (95-96),
20. yüzyılın kesik gaga ağızlı, tek kulplu sürahilerine dönüşmüştür (97-101). Kulpsuz sürahilerden 12’si keskin profilli, konik gövdeli (109-119, 161), 22’si armut gövdeli (120, 122-130, 146, 150-153,
156-159, 162, 164, 166), 21 adedi ise küresel gövdelidir (121, 131-145,
154-155, 160, 163, 165). Bu örneklerin dışında konik gövdeli üç sürahi ile nargile formlu iki sürahi de ilginç eserler arasındadır (147149, 167-168).

9

Benzer örnekler için bkz. Atasoy-Raby 1989, 150/278, 207/362.
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lı vazodur (208). Benzeri Kütahya Çini Müzesi’nde de yer alan
vazonun, ağzını gövdeye bağlayan çift kulbun haricinde, ayak
kısmına, altı adet kulp daha eklenmiştir. Her ne kadar kaidedeki kulpların işlevselliği olmasa da, sekiz kulplu bu örnek, ustaların yaratım gücünü ve kendilerini sürekli yenileme isteklerini ortaya koymaktadır.
Kütahya’da yaygın şekilde üretilen darbukalar (vurmalı çalgı), form açısından küresel gövdeli, dışa çekik dalgalı ağızlı
vazoların ters durmuş halidir (211-212). Koleksiyonda iki örnekle temsil edilen darbukaların geniş ağız kısmına deri gerilerek
kullanıma hazır hale getirilmiştir. Kütahya’nın kültür ve sanat
zenginliğinin birleşimini göstermesi açısından önemli olan bu
örneklerin benzerleri müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Darbukalar gibi küpler ve saksılar da 20. yüzyılda
yaygın üretimi olan objelerdir. Şişkin oval gövdeleri, dışa dönük ağızları ve basık küresel kapaklarıyla form birliği gösteren
küpler 17 örnekle koleksiyonda yer almaktadır (213-229). Güzellikleriyle hayatımıza renk katan çiçekler için hazırlanan saksılar da, içerilerine konan çiçekler gibi bezenmiş, konik, silindirik ya da armut biçimli gövdeleri, dışa açılan düz ya da dalgalı
ağızlarla hareketlendirilmiştir (230-236).

Tek Kulplu Sürahi 20. yüzyılın ortaları

man zaman çift üretilmiştir. 20. yüzyılın ilk yarısına ait örnekler kendi içerisinde bir form birliği sağlarken, ikinci yarıdan sonra daha modern anlatımların hâkim olduğu örnekler görülür
(201-205). Çift kulplu vazolar da bulunmaktadır. Avrupa’daki
tören kupalarını anımsatan bu örnekler, konik gövdeli, dışa çekik ağızlı ve pedestal ayaklıdır (206-207). Bu gruptaki en ilginç
örneklerden biri de sekiz kulplu, armut gövdeli, dalgalı ağız-
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Tabaklar, Kütahya seramikleri içerisinde sayısal açıdan en
yoğun grubu oluşturmaktadır. 80 adet tabaktan 7 tanesi (237-243)
18. yüzyıl sonu-19. yüzyıla tarihlenirken, geri kalan 73 eser, 19. yüzyıl sonu ila 20. yüzyıla aittir. Çukur, hafif çukur ve yayvan gövdeli
formlara sahip tabakların tamamı halka kaidelidir. Mutfak kaplarının dışında, duvar tabakları (292, 303-311) ve tavan göbeği olarak
kullanıldığını düşündüğümüz örnekler de mevcuttur (294). Katalogda isim birliği sağlamak amacıyla, genel olarak tabaklar içerisine aldığımız, dondurmalık, çerezlik ya da meze tabağı gibi kullanımlarının da olabileceği oval çukur gövdeli servis kapları da
mevcuttur (259-262, 276).
Sayısal açıdan yoğunluk gösteren bu eserlerin dışında, bir
ya da birkaç örnekle temsil edilen ve farklı işlevlere sahip günlük kullanım seramikleri de vardır. Buhurdanlık (314), makara (315-315), ağızlık (316), pipo (317), yumurtalık/kürdanlık/kibritlik (318-319), tuzluk (320), baharatlık (321-324), lokumluk (324-329),
çerezlik/iftariyelik (330-337), tepsi (338-339), demlik (340), limon-

luk (341), tükürük hokkası (348), abajur (349), mumluk (350), şamdan (351), kumbara (352), ayna (353-355), askı süsü (356-360), duvar
süsü/kaşıklık (361-367), masa saati (368-369), masa lambası (370371), sigaralık (372-387) ve kül tablası (388-394) gibi eserler, bu gruba dahil örnekler içerisinde sayılabilir.
Biblolar, 20. yüzyıl Kütahyalı ustaların keyifle ürettikleri ve
üretmeye devam ettikleri eserler içerisinde yer alır. 75 adet biblonun 31’i insan (397-427), 40 tanesi hayvan (428-464), üç adedi ise
mimari biblodur (466-468). Kalıplama tekniğiyle seri olarak üretilen örnekler, form olarak tamamen benzer olsa da bezeme açısından farklılık göstermektedirler.
Seramiklerin yanı sıra koleksiyonda 64 adet de çini bulunmaktadır. Ulama, bordür ya da tekli plakalardan oluşan çiniler, çeşitli kullanım alanlarına sahip örneklerdir. Osmanlı çini sanatında yoğunlukla kullanılan ulama çiniler, her dönemde üretilmiş, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılda da sevilerek kullanılmıştır
(473-475). Koleksiyondaki kare, altıgen, sekizgen, dikdörtgen, oval
formlu çini plaka veya panolar, form çeşitliliğinin yanı sıra desen
zenginliği de sunar. Kalınlıkları 1 cm ile 1,7 cm arasında değişen çiniler, duvar süslemesi haricinde tavan göbeği ya da sehpa kaplaması olarak da kullanılmıştır (480-488).

Çift Kulplu Vazo 20. yüzyılın ortaları

Koleksiyonda yer alan mavi renkli ve bitkisel dekorlu iki
adet ulama çini plaka, hamur yapısı olarak 18. yüzyıl örneklerinden farklılık göstermektedir (472). Ancak sayın Sıtkı Olçar’ın hazırladığı 2010 yılına ait masa takviminde resmini gördüğümüz ve
bugün mevcut olmayan Kütahya’daki 18. yüzyıla tarihlenen çeşmeye ait olmalıdır.

renkli boyama görülürken, görece daha az örnekte şeffaf firuze sıraltına siyahla boyama yapılmıştır (38, 62, 65-67, 70-74, 95, 242).
Tek renk sırlı/boyamalı ve akıtmalı örneklerde firuze, mavi, yeşil, sarı, patlıcan moru gibi renkler kullanılmış, akıtmalar ağızdan
başlayarak kaideye doğru devam etmiş ya da gövdede kesilmiştir.

Renkler
18. yüzyılın başlarından itibaren, şeffaf sıraltına mavi, firuze, kobalt mavisi ya da patlıcan moru renklerden genellikle biriyle boyama yapılırken (1, 32-37, 89-90, 93-94, 314), dönem ilerledikçe renk skalası genişleyerek çok renkli boyama daha popüler olmuştur.

Bazı araştırıcılar, Kütahya seramik ve çinilerindeki sarı rengi yalnızca Ermeni ustaların kullandığını ve 1925’lerden sonra sarı
rengin görülmediğini iddia etse de10, sarı rengin dini ya da etnik
bir tercih olduğunu düşünmüyoruz. Koleksiyonda yer alan ve
1925 sonrası dönemlere tarihli örnekler de bu düşüncemizi doğrulamaktadır (163, 353).

Koleksiyondaki örneklerin büyük çoğunluğunda şeffaf
renksiz sıraltına, kahverengimsi kırmızı, firuze, mavi, kobalt mavisi, yeşil, sarı, patlıcan moru ve siyah gibi renklerden oluşan çok

10

Marçelli 2012, s. 71-80.
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Bitkisel Bezemeli Örnekler
Koleksiyondaki seramik ve çiniler, form ve işlev çeşitliliğinin yanı sıra bezeme açısından da görsel bir zenginlik sunar. Bitkisel, geometrik, yazılı ve figürlü bezemeler tek başlarına kullanılabildiği gibi kombinasyonlu örnekler de mevcuttur.

Tabak 19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları

Koleksiyondaki 400’e yakın eserde bitkisel bezeme kullanılmıştır. Süslemeler eserlerde bütün yüzeyi kaplayabildiği
gibi yardımcı motif olarak da kullanılmıştır. Bitkisel bezemelerde motifler stilizedir ve özellikle 18. yüzyıl örneklerinde bu stilizasyon oldukça belirgindir. Palmet, rumi ve hatayilerin yanı
sıra yapraklar da farklı anlatımlarla verilmiş ayrıca taramalar
ile kompozisyonlar hareketlendirilmiştir. 19. yüzyıl sonu ve 20.
yüzyıl örneklerinde doğadaki çiçekler süslemeye dahil edilse de,
16. yüzyıldaki natüralist anlatımdan farklı olarak çok daha naif
ve zaman zaman anlaşılmazdır. Gül, gonca, lale, karanfil, zambak, nergis, süsen, rozet çiçek, krizantem, çuha çiçeği, papatya, afyon bitkisi, üzüm ve asma yaprakları, dalında kiraz ve bahar dalı gibi çok çeşitli çiçekler, naturalist bir üslupta verilebildiği gibi, tanımlamakta zorlandığımız şekillerde de işlenmiştir.
Motifler birbirine ince veya kalın, genellikle de kıvrımlı dallarla
bağlanmış, bu dalların üzerine küçük ya da büyük yapraklar serpiştirilmiştir. Ayrıca çeşitli büyüklükteki hançer yaprakları, bitkisel kompozisyonların vazgeçilmez unsurları olarak karşımıza
çıkar. Yayvan tabakların arka yüzlerinde de süslemeye yer verilmiştir. Belirli aralıklarla yerleştirilmiş çiçekli ve yapraklı dallar, tabakların kenarını zarif bir şekilde dolanırken (246, 266, 282,
291), bazı örneklerde spiral kıvrımlı bezemeler görülür (256, 309).
Koleksiyonda yer alan eserleri süsleyen çiçekler içerisinde, karanfil motifinin farklı bir özelliği dikkat çekmektedir. Karanfil dallarının bazı örneklerde, üst kısımdan keskin bir şekilde kırılarak, karanfilin başının aşağıya eğildiği görülür (108, 183,
184, 189). Süsleme sanatında zaman zaman karşılaştığımız bu
özellik, İznik üretimi eserlerde de görülmektedir. Bu örneklerde yalnızca karanfillerin değil gül ve lale motiflerinin de dalları kırılmıştır.11 Ayrıca bazı mezartaşlarında sarmaşıkların da kırıldığı dikkat çeker.12 Araştırmalarımızda karanfil motifinin bu

Efe Biblosu 20. yüzyılın ilk yarısı
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11
Atasoy-Raby 1989, s. 247/478, 484, 303/686, 309/692, 693.
12
İzmir Emir Sultan Haziresi (Ertan Daş, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Kazıları Sergisi’nden, İzmir).

şekilde verilmesiyle ilgili bir bilgiye ulaşamadık. Ancak çeşitli çiçeklerde tekrarlanan bu özellik, manevi aşka ya da dünyanın faniliğine yapılan bir gönderme olabilir.13
Koleksiyonda yer alan seramiklerde balık pulu deseni sevilerek kullanılmıştır. İznik üretimi eserlerde de sıklıkla karşımıza
çıkan bu motif, zaman zaman aralara serpiştirilmiş çiçek motifleriyle birlikte bütün yüzeyi kaplarken (46, 60, 91, 118, 119, 152-155,
161, 162, 376), bazı örneklerde bitkisel bezemelere yardımcı dekor
olmuştur (23, 262, 375). İznik seramiklerinde de gördüğümüz balık
pulu deseni, 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyılda yine moda olmuş ve sevilerek kullanılmıştır.
Seramik ve çinilerdeki bitkisel motifler, üsluba bağlı olarak seyrek (açık) ya da sıkışık (kapalı) kompozisyonlarla işlenmiş, bu özellik dönemsel ayrımdan çok, ustalara ve atölyelere
bağlı olarak gelişmiş olmalıdır. 18. yüzyıl örneklerinde seyrek,
yani belirli alanlara yapılmış bezemelerin yanı sıra, sıkışık kompozisyonlara da yer verildiği görülür. Ayrıca, bu tarz ayrımlar
20. yüzyıl eserlerinde de dikkat çeker ve ustalar kendi atölyelerinin eserlerini tanımlarken, “….bizim atölye seyrek kompozisyonlar yapmazdı, bu eserler bizim atölyeye ait değildir…” ifadelerini kullanırlar. Özellikle 20. yüzyılın ortalarında üretilen eserlerdeki desen birliği de muhtemelen atölyelerin belirli bir tarz geliştirip buna sıkı sıkıya bağlı kalarak üretim yapmasından kaynaklanmış olmalıdır.
Geometrik Bezemeli Örnekler
Bitkisel bezemelerle karşılaştırıldığında geometrik süslemeler oldukça azdır. Tamamen geometrik bezemeli seramik ile
çinilerin sayısı yalnızca dört adettir. Bu bezeme sürahi, tabak ve
bir çini üzerinde görülür (157, 294, 295, 499). Geometrik bezemenin ağırlıkta olduğu ancak bitkisel motiflerin aralara serpiştirildiği ya da tam tersi uygulamaların görüldüğü örnekler de mevcuttur (289-293). Bu örneklerde Selçuklu geleneğini yansıtan
geçmeli ve sonsuzluk prensibine uygun geometrik süslemeler
tercih edilmiştir.

13

Bilgilerini bizimle paylaşan sayın Dr. Hans Theunissen’e teşekkürler.

İbrik 18. yüzyıl
Yazılı Örnekler
Koleksiyonda yer alan seramik ve çinilerde yazı önemli bir
süslemedir. 51 adet seramik ve çininin bir kısmında ana bezeme
olan yazı, bitkisel motiflerle çevrelenmiş, bazı örneklerde ise bitkisel bezeme içerisinde tamamlayıcı unsur olarak kullanılmıştır.
Arap harfleriyle, Arapça, Farsça ve Osmanlıca olarak verilen yazılarda, şiirlerden dörtlükler, Kur’an-ı Kerim’den sureler, güzel sözler, II. Meşrutiyeti ya da padişahı öven yazılar, dönemin siyasi ve
sosyal gündemini de eserlere taşımıştır. Genellikle sülüs yazının
tercih edildiği dikkat çekmektedir.
Şekerlik/kavanoz diye genellediğimiz ancak üzerindeki yazılar nedeniyle pudralık ya da mücevher kutusu olarak da
kullanılmış olabileceğini düşündüğümüz eserde (9), ünlü şair
Nedim’in bir şiirinden romantik iki mısra yer alır.
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Günümüz Türkçesiyle, “Arzu üzerine fazilet dolu bir tabak
geldi yâre. Ey tabak, içinde mi aşkın sebepleri [ki] çekilip gelmekte sana aşk ehilleri (âşıklar), cihanı büyüleyen iki şeydir: Biri mal,
biri de yüz güzelliği” şeklinde ifade edilebilir. Aşkın ve muhabbetin yanı sıra dünya değerlerinin gerçekliğine de değinen sözlerle
işlenmiş bu tabak, muhtemelen yine bir sevgiliye ya da önem verilen kişiye ithafen yaptırılmış olmalıdır.
İlginç bir şiir de koleksiyondaki saz çalan efe biblosu üzerinde yer almaktadır. Bu şiir, sanki bir taşlama gibidir (399). Bozuk
bir el yazısı ile yazıldığı için tam olarak çözemediğimiz şiir/taşlama şöyledir:
Bay İsmet Recebe (?)
Unutmazsın değil mi
Hatıra gelmeyince bilirim ki
Sazı ….(?)… çalmayınca
Fakat Şimdi?
Saz çalan efe biblosunun arkasına bir etiket şeklinde konan
sözler, yine sazla ilgilidir ve kişiye özel söylenmiş gibidir.
Vazo 20. yüzyılın ilk yarısı

Serâpâ hüsn ü ânsın dil sitansın nâz-perversin,
Civân-ı mihribânsın, şuhsun nâzende dilbersin.
Günümüz Türkçesi ile “Her şeyinle güzelsin, gönül çelensin, naz edensin. Güler yüzlü [bir] tazesin, şuhsun (neşelisin),
nazlı [bir] dilbersin (güzelsin)” Sevgiliye duyulan aşkı ve beğeniyi anlatan bu mısraların yer aldığı eser, özel bir kadın için yapılmış olmalıdır.
Toplumsal değerlere işaret eden sözlerin yer aldığı eserde
ise yazar şu satırları kaleme almıştır (299).
Kâmile fazîlet geldi yâre bir tabak,
Ey kâse derûnunda mı esbâb-ı muhabbet,
Çekülüb gelür sana erbâb-ı muhabbet, Cihanı teshîr eder
iki haldir, birisi maldır, biri de hüsn-ü cemaldir.
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Yazılı seramik ve çiniler içerisinde özellikle Kur’an-ı
Kerim’den ayetlerin ya da dini ve sosyal öğütlerin yer aldığı örnekler de bulunmaktadır. “Cennâti adnin müfettehaten
lehümü’l-ebvâb/Kendilerine kapılarını açmış Adn cennetleri vardır” (298), “Fe’llâhu hayrun hâfızan ve hüve erhamü’rrâhımîn/Allah en hayırlı koruyandır; O merhametlilerin en merhametlisidir” (500), “ve hüve alâ külli şeyin kadîr/Allah her şeye
kadirdir” (296), “el-kanâatü kenzûn la-yüfna/Kanaat tükenmez
hazinedir” (158), “tîz reftâr olanın pâyıne dâmen dolaşır/acele
edenin ayağına eteği dolaşır” (297), “Her taamın lezzeti tuzdan
çıkar. Tuz ekmek bilmeyen akibet gözden çıkar/Her yemeğin
lezzeti tuzdan çıkar. Tuz ekmek (hakkı) bilmeyen sonunda gözden çıkar (düşer)” (96) gibi, gerek Kuran-ı Kerim’den alınan, gerekse günlük yaşamdaki telaşların ve değer yargılarının yansıtıldığı sözler, seramik ve çini gibi halkın yoğun olarak kullandığı
malzemeye konu edilmiştir. Aynı şekilde, II. Meşrutiyetin ilanını
kutlayan, “Hürriyet, Uhuvvet, Adalet, Müsâvât/hürriyet, kardeşlik, adalet, eşitlik ve özgürlük” seslerinin yükseldiği bir dönemi
yansıtan siyasi söylemlerin de görülmesi, seramiklerin toplum

hayatındaki önemini ve kullanım genişliğini göstermesi açısından önemlidir (301, 302, 303, 304).
II. Abdülhamit’in tuğrasını ve “el gazi” mahlasını taşıyan,
devlet armalı “muzaffer ol daima” yazılı seramik ve çiniler, sipariş
ürünleri olmalıdır. Eserlerde genellikle aynı kompozisyon tekrarlanmış, ancak ayrıntılarda küçük farklılıklara yer verilmiştir (305308, 506). Ayrıca II. Abdülhamit’in tuğrasını ve “el gazi” mahlasını taşıyan, devlet armalı bir çinide ise “ya Hazret-i Mevlana” yazar (505). Bu örneklerin dışında evlerin kapılarına ya da duvarlarına asmak için hazırlanmış “maşallah” yazılı panoların popüler
olduğu, bu örneklerin günümüzde de kullanılmaya devam edildiği anlaşılmaktadır (501-503). “Kelime-i Tevhid” yazılı çini panolar da evlere ya da işyerlerine asılmak için üretilmiş, nazarlık işlevi gören eserlerdir (507). Ayrıca çini tabelalar da oldukça modadır. “Mazlumzade ve Mahdumları Hasan Manifatura Ticarethanesi” tabelası, koleksiyonun zenginliğini gözler önüne serer (508).
Koleksiyonda yer alan eserler üzerinde yaygın olarak Arap
harfleriyle “Kütahya” ya da “Kütahya yadigarı/hatırası” yazısı görülür (53, 159-161). Kütahya şehrine ait olduğunu vurgulayan bu sözler, çok çeşitli hediyelik eşya üzerinde kullanılmıştır.
Yalnızca Kütahya’da değil, mübadele döneminde Kütahya’dan
Yunanistan’a göç eden ustalar, belki de memleket özlemi ile yaptıkları eserler üzerine Yunanca olarak Kütahya yazmışlardır14.
Günümüzde de bu geleneğin devam ettiği, Kütahya’da üretilen
eserlerin bir bölümünün üzerinde Türkçe olarak “Kütahya hatırası” yazıldığı görülür (163).
Koleksiyonda yer alan eserlerde, Arapça, Osmanlıca ve
Farsça’nın yanı sıra Ermenice, Yunanca ve Latince dilleri de kullanılmıştır. Kütahya, Müslüman halk ile birlikte Ermeni ve Rumların da yaşadığı kentlerden biridir15. Seramik yapma geleneğinin
yüzyıllardır devam ettiği kentte, özellikle Osmanlı vatandaşı olan
Ermenilerin çok büyük bölümünün çinicilikle uğraştığı 1764 ve
1766 tarihli Kütahya Şeriye Sicilleri’ndeki anlaşmalarda kalfa ve
usta adlarından da anlaşılmaktadır16. Koleksiyondaki bazı eserle-
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rin üzerinde de Ermenice yazılar, harfler veya rakamlar yer alır. Sipariş üzerine yapıldığı anlaşılan bu eserlerden kulpsuz bir sürahinin üzerine, “ . . 1
1912”/ A. A. P. 1 Ocak 1912 harfleri ile
tarih atılmıştır. Özel olarak üretilmiş olan eserdeki harfler, kişi ile
babasının isminin baş harflerini temsil ediyor olmalıdır (162). Bir
başka eserde ise, Yunanca KIOYTACEIA ANDPEAS GEPANHS 1921 /
Kütahya Andreas Geranes 1921 ismi okunmaktadır (329). Koleksiyondaki dört adet tabak da, gerek resim özellikleri, gerekse yazılarıyla ilginç örneklerdendir. Bu seramiklerde, Geneviève ismi, hem
Yunanca (GENOBEFA EIK. A.) hem de Latince olarak (GENEVIEVE
TABL. I./II/III/IV) verilmiştir. Bezeme özelliklerini ayrıntılarıyla da
ele aldığımız bu eserlerdeki konu ve yazı özellikleri, tabakların siparişi veren kişi veya kişilerin isteklerine uygun yapıldığını göstermektedir.
Figürlü Örnekler
Koleksiyonda yer alan birçok eser üzerinde insan ya da
hayvan figürlerinden oluşan süslemeler de görülür. Özellikle insan figürlerinde, portre özelliği taşıyanlar ve kabartmalı örnekler,
kullanılan farklı tekniklerle birlikte, 20. yüzyıl ustalarının çok yönlü çalışmaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Koleksiyondaki sekiz eser üzerinde, boyama ya da kabartmalı insan figürü bulunur.
Üniformalı bir erkek resminin yer aldığı sütlükteki figür, bitkisel
ve yazılardan oluşan bezemelerde olduğu gibi sıraltı tekniğiyle
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(324). Modern kıyafetli kadın sol elinde çiçek tutar. Sağ omuzunda
ise bir kuş figürü yer almaktadır. Türkçe olarak yazılmış Halime
ismi, Kütahya biblolarında yer alan şalvarlı, testi taşıyan kadın figürlerinden farklı olarak işlenmiş bu kadının adı olabilir. Ahimes
adının da geçtiği eser, sevgiliye yapılmış zarif bir hediye gibidir.

Çini Pano 19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları

yapılmıştır (84). Büyük yayvan tabakta ise iki farklı teknik görülür. Sıraltı tekniğiyle bezenmiş eserin orta kısmına, sır fırınlamasının ardından, sır üstüne boya ile takım elbiseli ve kalpaklı bir erkek figürü resmedilmiştir (310). Portre özelliği taşıyan erkek figürünün tıraş şekli ve kıyafetleri, 20. yüzyıl başlarının moda anlayışını net bir şekilde yansıtmaktadır. Aynı boyut ve süslemeye sahip bir diğer tabakta ise porte yeri boştur (280). Bu eserin de aynı
kişi veya kişiler için yapıldığı açıktır. Kütahyalı ustaların, bu tarz
portre özelliği taşıyan birçok eser ürettikleri, özel koleksiyonlarda ve Kütahya Çini Müzesi’nde yer alan örneklerden anlaşılmaktadır. Baharatlık/lokumluk olarak kullanıldığını düşündüğümüz
bir tabaktaki kabartmalı olarak işlenen kadın figürü ilgi çekicidir
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Figürlü süslemeler içerisinde resimsel özellikleri ve fotoroman tarzında işlenen konusuyla özel bir yere sahip dört adet
tabak, koleksiyondaki önemli örneklerdendir (311). Katalogda ayrıntılarıyla verdiğimiz Brabantlı Geneviéve’in hayatının anlatıldığı ve fotoroman gibi işlenen tabaklar, duvara asılmak için
tasarlanmıştır. Hıristiyan toplumunda İsa peygamberin, azizlerin, azizelerin ya da bu örnekte olduğu gibi toplumda önemli bir yere sahip figürlerin hayatlarının resimlerle anlatılması oldukça popülerdir17. Mimari yapıların süslenmesinde kullanılan
bu gruptaki resimler, Kütahyalı ustalar tarafından özellikle çiniler üzerine başarıyla uygulanmıştır. Çoğunlukla kitabelerinde
kim tarafından sipariş edildiği de yazılan ve Kudüs St. James Katedrali Etchmiadzin Şapeli, Kudüs Surp Hagop Katedrali, Kudüs
Surp Harutyun Kilisesi gibi yapılara hediyelik olarak götürülen
ya da gönderilen çiniler üzerinde, din içerikli sahneler vardır18.
Dini konular içerisinde yer alan seraphim (kanatlı melek) figürleri de, özellikle askı süslerinin üzerine resmedilmiş, bunlar kiliselere adaklık olarak götürülmüş ya da gönderilmiştir. Koleksiyondaki seraphim figürlü askı süsü, 18. yüzyılda Kütahya’da
çokça üretimi yapılan örneklerden biraz daha kaba bir işlenişe
sahiptir19 (356).
Kütahya seramikleri içerisinde 31 adet insan biblosu bulunmaktadır. 20. yüzyılın başlarından itibaren görülen biblolar, dönemin sosyal olaylarıyla ilintili olarak üretilmiştir. Kurtuluş savaşının önemli figürlerinden olan asker ve askere destek olan Anadolu kadının işlendiği örnekler çok popülerdir
(397). Ayrıca, çeşitli efe ve testi taşıyan köylü kadınları yine
Anadolu insanından önemli figürlerdir. Bunların yanı sıra mayolu modern kız bibloları da yapılmıştır. Dini figürler, büstler,
futbolcu figürleri ile Nasrettin hoca figürleri, sıklıkla işlenmiş-
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Carswell 1972 (II), şekil 17-20, Kürkman 2005, s. 140/152.
Carswell 1972 (II), şekil 1-8; Kürkman 2005, s. 85, 93-107.
18. yüzyıl örnekleri için bkz. Carswell 1991, s. 80-81.

tir. Kalıp tekniğinin gelişmesiyle birbirinin benzeri birçok obje
üretilmiş, bunlar desencinin zevkine bağlı olarak farklı motif
ve renklerle bezenmiştir. Koleksiyonda bu tarzda yapılmış kadın ve erkek bibloları ile eşyalı biblolar da vardır. Her ne kadar
kalıpla yapılmış olmaları alıcı ve izleyici için negatif bir etki
yaratsa da hiçbiri diğerine benzer şekilde işlenmemiş ya da boyanmamıştır. Bu da bir yanıyla fabrikasyon formlara el işi statüsü kazandırmıştır.
Koleksiyondaki birçok eser, hayvan figürleriyle bezenmiştir. İki boyutlu motiflerin haricinde kabartmalı ve üç boyutlu hayvan figürleri de bulunmaktadır. Çoğunlukla sağlığın simgesi olarak kabul edilen yılan figürü, Kütahyalı ustalar tarafından da sevilerek kullanılmıştır. Tek kulplu bir sürahinin boynunu çiçeklerle birlikte dolaşan yılan, yalnızca dikkatli gözler tarafından algılanabilmektedir ve ağzı, kulbun üst kısmında gizlenir (102). Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında üretilmiş obje
ve biblolarda kullanılan hayvan figürlerinin üç boyutlu olarak
yapıldığı dikkat çeker. Örneğin masa lambası olarak tasarlanan
objenin üzerindeki yılanlar, çiçek ve vazolar içinden çıkarak izleyeni şaşırtmaktadır (370). Koleksiyondaki bir diğer eserde, birbirine dolanmış altı adet yıldan oluşmuş havuzun üstündeki su
içen kuş figürü, yılanlarla tezat oluşturmaktadır (434). Bu bibloya benzer bazı eserler, satış veya sipariş haricinde, ustaların
ya da çırakların ellerindeki hamuru değerlendirmek için yapılmış gibidirler (427, 435, 436). Vasat ve absürt görünümlü birkaç örneğin aksine, 20. yüzyılın önemli ustalarından Abdullah
Özer’in yaratımlarından biri olan yılan ve tavus kuşu bibloları
gibi, zarif aktarımlı ve formlu eserler, koleksiyonun zenginliğini gözler önüne serer (428, 445). Bu örnekler dışında, kuş, yılan,
horoz, tavuk, ördek, kedi, köpek, aslan, tilki, deve, fil, karaca, tavşan, balık ve boğa başı gibi çok çeşitli hayvan biblosu ve süslemeleri kabartma ve kalıplama teknikleri kullanılarak üretilmiştir (87, 88, 429-464). Kalıplama tekniğiyle yapılan örneklerin seri
olarak üretildiği, koleksiyondaki birçok örnekten de anlaşılmaktadır. Kütahyalı ustalar çoğu zaman yaratıcılıkta sınır tanımamış, hayvanı kabın üzerine resmetmekle yetinmeyerek hayvan
formlu kaplar da üretmişlerdir. 20. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olan tek kulplu sürahi, zürafa formludur ve sürahinin iki
yüzüne de zürafa resmedilmiştir (107). Bu zürafalar, Çanakkale
seramiklerinde gördüğümüz stilize zürafalarla oldukça benzer-
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dir20. Koleksiyonda yer alan eserlerin yoğunluğu, form zenginliğinin yanı sıra bezeme zenginliğini de zorunlu kılmıştır. Duvar
süsü/kaşıklık olarak işlevselleştirdiğimiz eserlerde ağaç, dere
gibi ayrıntılarla birlikte işlenmiş dişi ve erkek geyiklerin resmedildiği doğadan enstantaneler dikkat çekicidir (363, 366).
Kütahya eserleri içinde yer alan ve günlük hayatımızda
zevkle kullandığımız bu eserler, yer yer abartılı motiflerle süslenmiştir. Bu eserler içerisinde masa saatleri (368-369), masa
lambaları (370, 371), kül tablası ve sigaralıklar (381, 382, 383, 388
gibi), biblo formunda kâseler ve vazolar (395, 396), boyama, kalıplama, barbutin gibi birçok teknik bir arada kullanılarak bezenmiş, bitkisel ve geometrik süslemelerin yanı sıra insan ve hayvan figürleriyle de hareketlendirilmiştir.

20

Öney 2007, s. 371.

23

Koleksiyonda yer alan biblolara kullanım eşyaları ve mimari unsurlar da katılmıştır. Ayakkabı biblosu oldukça ilginçtir (465). Ne amaçla üretildiği konusunda bilgimiz olmayan bu
biblonun haricinde minare ya da şehirlerin yapıldığı biblolar
da vardır.
Gemili Örnekler
Koleksiyondaki seramik ve çini eserlerden yalnızca biri
üzerinde gemi deseni vardır (309). İznik, Kütahya ve Çanakkale
seramikleri içerinde önemli bir yere sahip olan gemili örnekler,
Osmanlı donamasının bir anlamda tarihsel gelişimini bizlere sunar. Prof. Dr. Gönül Öney’in değerli çalışmasıyla günümüze taşınan bu seramiklerin çoğu zaman tekrarlarının yapıldığı anlaşılmaktadır21. Dünyanın çeşitli müze ve koleksiyonlarında İznik, Kütahya ve Çanakkale üretimi, gemi desenli örnekler sergilenmektedir. Üç yelkenli, ambarlı ve üst güverteli kanyon bezemeli bu örnek de, Atina Benaki Müzesi’nde yer alan İznik üretimi tabağın
kopyası olmalıdır22.
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Koleksiyonun II. bölümünde yer alan bazı objelerin
Kütahya üretimi olup olmadığı konusu da tartışmaya açıktır. Bu eserlerden ilki gümüş fincan zarfıdır (42). Üzerinde II.
Abdülhamid’in tuğrası ve 900 ayar damgası bulunan fincan
zarfına ayrıca, gümüşün eksiksiz ve tam olduğunu gösteren
sahh ( )حصdamgası da vurulmuştur. Oldukça özenli bir işçiliğe
sahip olan bu eserin İstanbul’da üretilmiş olması çok daha olası görünmektedir.
Koleksiyonda yer alan dört adet tabağın üretim yeri de tartışmalıdır (237-240). Benzerlerini Kütahya tabakları içerisinde göremediğimiz, ancak ağız kenarındaki kabartmalı süslemeleriyle
19. yüzyılın başlarına tarihlenen maşrapa/daldırmalarla (61-69)
ilişkilendirebildiğimiz eserlerin, hem form hem de süsleme açısından çok benzeri, Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen, İstanbul Tekfur Sarayı kazılarında ele geçmiştir. Bugün İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde yer alan
tabağın kaidesinde, Arap harfleriyle eser-i İstanbul damgası yer
alır23. Tekfur Sarayı buluntusu bu tabak, koleksiyonda yer alan
dört adet tabağın yapım yerine şüpheyle bakmamıza neden olmaktadır. Üretim yeri sorunu, ancak analizler ve başka buluntuların ele geçmesiyle netlik kazanabilecektir. Bu eserler, İstanbullu
ustaların örnek alındığı Kütahya üretimleri olabileceği gibi, doğrudan İstanbul üretimi de olabilirler.

Tartışmalı Örnekler
Koleksiyonu değerlendirirken bazı eserlerin işlevlerinin
belirlenmesinde sıkıntıların olduğu gözlemlenmiştir. Bugün de
olduğu gibi, kapları farklı işlevlerde kullanma alışkanlığı, daha erken dönemlerde de uygulanmış, benzer forma sahip kaplar, işlevlerine bağlı olarak farklı isimlerle anılmıştır. Karışıklığı önlemek
amacıyla koleksiyonda yer alan bazı objeler, Kütahya’daki ustalarla yaptığımız görüşmeler de dikkate alınarak birkaç farklı isimle adlandırılmıştır. Örneğin, duvar süsü olarak genellediğimiz objeler, kaşıklık ya da karanfillik olarak da kullanılabilmektedir (361366). Ayrıca yumurtalık ya da kibritlik olarak çok farklı işlevlerde
kullanılabilecek eserlerin (319) yanı sıra, çokgen formlu bazı çiniler, hem tavan süsü, hem de sehpa üstüne monte edilebilmektedir (480-487). Bazı tabakların ortası ise deliktir (294). Muhtemelen
yeme içme işlevinden farklı olarak tavan süslemesi olarak kullanılmışlardır. Osmanlı Devlet arması ile II. Abdülhamit’in tuğrasını taşıyan tabaklar ile (305-308), erkek portresinin yer aldığı eser
(310) gibi örnekler de yapım aşamasında duvar tabağı olarak tasarlanmış olmalıdır.

Süsleme ve form özellikleri ele alındığında, Kütahya olduğu tartışmalı olan eserlerin dışındaki örnekler Kütahya’da üretilmiştir. Bu eserler, tarihsel gelişim içinde, Kütahya çiniciliğinin
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Fleur-de-lis motifi ile ortası kırmızı benekli, çapraz motifli sekiz adet çininin de Kütahya üretimi olup olmadığı da tartışmalıdır (511). Bu çinilerin Kütahya’da bir konağın şömine süslemesinde kullanıldığı iddiasını doğrulayacak herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Benzer örneklerini de Kütahya örnekleri içerisinde görmediğimiz bu çinilerin üretim yeri konusu, şu anki
bilgilerimiz ışığında net değildir. Aynı şekilde, şeffaf firuze tek
renk sırlı bordür çinilerinin de birçok yerde üretiminin olduğu
bilinmektedir24.

Yenişehirlioğlu 2012, s. 99, şek. 20.
Yenişehirlioğlu 2012, s. 96, şek. 17.

bütün özelliklerini bünyesinde taşıyarak önemli bir koleksiyon
oluşturmaktadırlar.
Ustalar
Koleksiyonun II. bölümündeki eserlerin bir kısmında
usta ismi de bulunur. Özellikle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıla
ait eserlerde karşılaştığımız isimlerin bir kısmı Kütahya’nın tanınmış ustalarıdır. 18. yüzyıla tarihlenen birkaç eserin kaidesinin altında usta işaretleri görülür (1, 90, 93, 314). Bu dönem
için moda olan işaretlerden düzinelerce olduğu bilinmektedir25. Ancak bu işaretlerin hangi ustaya ya da atölyeye ait olduğu tespit edilememiştir. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılda üretim
yapan ustalar, eserlerine daha sıklıkla imzalarını atmaya ya
da damgalarını vurmaya başladılar. İstanbul’dan Kütahya’ya
sürgün edilen ve cilt sanatçısı (mücellid) olan Mehmet Hilmi
Efendi, 19. yüzyıl ikinci yarısında, Kütahya seramikçiliğinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır26. Kurduğu atölyede ürettiği seramiklerin yanı sıra Hafız Mehmet Emin Efendi gibi çok
önemli ustaları da yetiştirir27. Hafız Mehmet Emin Efendi, ustası Mehmet Hilmi Efendi’ye duyduğu saygı ve sevgiden, eserlerini onun ismiyle de imzalamıştır28. Koleksiyonun II. bölümünde yer alan, sürahi, vazo ve tabaklardan oluşan dokuz
adet eserin altında Hilmi Kütahya damgası vardır (121, 123, 124,
170, 246, 250, 257, 266, 303). Mavi renkli ve istifli olarak yazılmış
olan damga, bütün örneklerde aynıdır. Hafız Mehmet Emin
Efendi’nin Hilmi Kütahya damgasını, II. Meşrutiyetin ilanına
ithafen yapılmış olan tabakta olduğu gibi, 20. yüzyılın başlarında da kullanmaya devam ettiği görülmektedir (303). İmzalı
örneklerin dışında, Hafız Mehmet Emin Efendi’nin atölyesine
ait olduğunu düşündüğümüz örnekler de vardır.
Koleksiyonda, kaidesine Türkçe olarak Hafız Emin notunun düşüldüğü, renk ve desen özellikleriyle 19. yüzyılın ikinci
yarısına tarihlenen tabak (305), damgalı örneklerden üslup açısından farklılıklar gösterir. Hamur rengi mattır ve motifler daha
naif bir tarzda işlenmiştir. Renkler de özellikle 20. yüzyılın başla-
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rına tarihlenen örneklerden daha doğal bir yapıya sahiptir (303).
Bu örnek, Hafız Mehmet Emin Efendi’nin, Mehmet Hilmi Efendi
ile birlikte çalıştığı dönemlere ait bir eser olabilir.
İmza olmamasına karşın Hafız Mehmet Emin Efendi’ye
ait olduğunu düşündüğümüz bir diğer eser de askı süsüdür
(359). 1910/1911 yıllarında Hafız Mehmet Emin Efendi’nin çinilerini yaptığı Kütahya Kaditler Camii’ne ait olduğunu düşündüğümüz askı süsü de, muhtemelen onun eseridir. Zaman zaman sıkıntılar yaşayan ancak sanatını yine de sürdürmeye çalışan Mehmet Emin Efendi 1922 yılında vefat etmiştir29.
20. yüzyılın bir diğer önemli seramik atölyesi de Mehmet Çini’nin kurmuş olduğu Azim Çini’dir. Kospik Kolos
Usta’nın çırağı olarak sanat hayatına başlayan Mehmet Çini,
Hafız Mehmet Emin Efendi, Hacı Karabet ve Hacı Minasyan
ustalarla birlikte Sultan Mehmet Reşad Türbesi’nin çini süslemelerinin yapımında çalışmıştır. Mehmet Çini’nin çeşitli ortaklıklarla devam ettirdiği Azim Çini, oğulları Talat ve Rıfat
Çini’nin katılımı ve Hafız Mehmet Emin Efendi’nin oğlu Hakkı Çinicioğlu’nun ortaklığıyla 1977 yılına kadar üretime devam etmiştir30. Bugün çok çeşitli müze ve özel koleksiyonlar29
30
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Hakkı Çinicioğlu 1942 yılında, torna ustası Metin Eliuz ile
birlikte Metin Çini’yi kurmuştur32. Koleksiyonda çok çeşitli çini
ve seramik malzemenin üretildiği atölyenin imzasını taşıyan
dört eser bulunmaktadır. Metin Çini’nin üretim zenginliği, mükemmel işçiliğiyle göz dolduran büyük vazo (179), kadın biblosu
(405), renkli sır tekniğiyle işlenmiş ulama çini karo (497) ve kül
tablalı sigaralık (379) gibi örneklerden açıkça anlaşılmaktadır.
Ahmet Kerkük, Mehmet Çini’nin yetiştirdiği ve Azim
Çini’de yıllarca seramik üreten önemli ustalardan biridir. Kendisiyle yaptığımız görüşmede, koleksiyondaki birçok eserin
Azim Çini’de, kendisinin de dahil olduğu ekiple üretildiğini teyit etmiştir.

Tabak 18. yüzyılın sonu-19. yüzyıl (Kütahya ?)

da, Azim Çini atölyesine ait eserler sergilenmektedir. Koleksiyonda da Azim Çini imzalı örnekler vardır (285, 292, 509). Ancak imzasız olmasına karşın Azim Çini üretimi olduğunu düşündüğümüz birçok eser de bulunmaktadır. Özellikle Kütahya Çini Müzesi’nde yer alan örneklerle desen ve üslup açısından oldukça benzer olan bu eserler, katalog bölümünde ele
alınmıştır.

Özellikle yapmış olduğu biblolarıyla tanınan, 20. yüzyıl Kütahyalı ustalarından biri de Abdurrahman Özer’dir. 1924-1985 yılları arasında yaşamış olan usta eserlerine Abdurrahman Usta ya
da A. Özer imzasını atmıştır34. Koleksiyondaki, Kurtuluş Savaşı
anısını yaşattığı asker ve mermi taşıyan köylü kadın (397) biblosuyla yılan biblosu (443) ustanın imzasını taşırken, imzasız tavus
kuşu biblosunun da (428) ona ait olduğu düşünülmektedir.

Mehmet Çini’nin kurmuş olduğu Azim Çini, 1925 yılında
Sırrızade Rıfat ve Sadık kardeşler birlikteliğiyle Şark Çini olarak
devam etmiş, bu atölye 1927 yılında kapanmıştır. Koleksiyonda
Şark Çini Fabrikası imzalı bir eser bulunur (508).

Kütahya Siner Köylü Ömer Cesur, farklı tarzı ve biblo
eserleriyle adını duyuran bir diğer ustadır. Bugün Kütahya Çini
Müzesi’nde çeşitli eserleri de yer alan ustanın bibloları, çağımız
modasına da ayak uyduracak şekilde, duvar panoları halinde düzenlenmiş, balık, ayı ya da boğa başlı duvar süslerinden oluşmaktadır (461, 464).

Mehmet Çini, Ramazan Erginer, Ahmet Elifoğlu, Murat Eliuz, Mehmet Üstünkaya, Ahmet Kerkük, Ahmet Gürel, Ali Osman
Özleblebici, Rıfkı Yükselener, Nuri Gözütok, ve Yunus Mar gibi
önemli ustaları da yetiştirmiştir31.

31

26

Hakkında fazla bilgiye sahip olmadığımız, kaynaklardan
1920-1930’lu yıllarda yapmış olduğu biblolarıyla tanınan ustalardan biri de Sarhoş Ahmet’tir33. Koleksiyonunda ona ait olduğu söylenen ancak imzasız bir horoz ve tavuk biblosu bulunmaktadır (437).

Gülaçtı 2011, s. 250.

Günümüzde mesleğini devam ettiren ustalardan biri de
Adem Kara’dır. Katalogdaki objelerin işlevleri ve isimlendirilme-

32
33
34

Gülaçtı 2011, s. 252.
Bilgi 2006, s. 23, s. 216/267; Gülaçtı 2011, s. 250.
Bilgi 2006, s. 23, s. 217/268; Gülaçtı 2011, s. 254.

leri konusunda önemli katkılar sağlayan usta, her ne kadar eserlerine imza atmamış olsa da koleksiyondaki bazı eserlerin kendisine ait olduğunu beyan etmiştir. Adem Usta, sürahi, masa
lambası ya da sigaralık gibi objelerden oluşan eserlerinde, gül,
çiçek, kuş gibi motif ve figürleri sıklıkla kullanmış, zarif ve abartılı bir üslup uygulamıştır (156, 371, 380, 395).
Koleksiyonda yer alan eserlerin bir kaçında bulunan usta,
çırak ya da desenci isimleri hakkında maalesef bilgi edinilememiştir. Abraamoglu (311), Hamza Mehmet (354), Kadri (436), Siyameddin? ya da Hüsameddin? (331) isimli usta ya da çıraklar, 20.
yüzyılda iniş çıkışlar yaşayan, tekrar ve tekrar canlandırılan Kütahya seramik üretimine emek vermiş kişiler olmalıdır. Bezemeleriyle naif tarza sahip iki eser üzerindeki Hacer ismi de seramikleri bezeyen desenciye ait olabileceği gibi Hacer isimli bir kadına
ithafen yapılmış olması da muhtemeldir (396, 460). Geç dönem
bir sürahi ile koleksiyonda tek örnekle temsil edilen şehir biblosunun alt kısmında Hamdi Çinicioğlu’nun adı geçer (107-468).
Bu örneklerin de Hamdi Çinicioğlu tarafından mı yapıldığı, yoksa hediye mi olduğu konusu anlaşılamamıştır.
Sonuç olarak, II. bölümde yer alan 539 eser, hem Kütahya’nın 300 yıllık serüvenine bir yolculuk yapmamızı sağlamış
hem de Kütahya çini ve seramiklerine ilişkin bilgilerimizi pekiştirmiştir. Bugün dünya müzelerindeki Osmanlı seramik koleksiyonlarının çoğu İznik ve Kütahya eserlerinden oluşmaktadır. 277
eserden oluşan koleksiyonun I. bölümüne 539 eserden oluşan II.
koleksiyonun eklenmesi ile, Pera Müzesi artık dünyanın en zengin Kütahya koleksiyonlarından birinin sahibi durumundadır.
Koleksiyonu oluşturan bu eserleri, işlev, form ve desenlerinden hareketle hazırladığımız bir katalogla sizlere tanıtmayı
amaçladık. Umarız Kütahya’nın 300 yıllık çini ve seramik tarihinde yaptığımız bu zevkli yolculuk sizlerde de aynı tadı bırakır.

Doç. Dr. Sevinç Gök
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Katalog
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1

Kâse

18. yüzyılın ilk yarısı
y. 9.3 cm, ağız ç. 15 cm, kaide ç. 7 cm
Env. No: PMK 3

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kobalt mavisi
dekorludur. Konik gövdeli ve halka
kaidelidir. Dış yüzeyde testere
dişli yapraklarla çevrilmiş rozet
çiçeklerden oluşan üç adet süsleme
görülür. Ağız kenarındaki ince bordür
dikdörtgen kartuşlara bölünmüş,
kartuşların içleri baklava dilimleri ile
stilize palmet ve yaprak motifleriyle
süslenmiştir. İç yüzey bezemesizdir
ancak birkaç noktada büyüklü
küçüklü koyu lacivert benekler dikkat
çeker. Kaidenin altında usta işareti
yer alır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 61/ 39; Soustiel 2000, s. 112 /
60; Bilgi 2006, s.70 / 66).

Kâsenin bütününe ilişkin bir deneme
(çizim Uzman Hasan Uçar).

2

Kâse

18. yüzyılın ikinci yarısı
y. 2.6 cm, ağız ç. 10 cm, kaide ç. 3 cm
Env. No: PMK 438

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına, kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, yeşil, sarı
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yarı küresel gövdeli ve halka
kaidelidir. Büyük bölümü eksiktir.
Merkezde, iri dilimli rozet çiçek,
zikzak motifleriyle çevrelenmiş
ve etrafı stilize çiçek motifleriyle
bezenmiştir. Kenar bölümünde, yan
yana sıralanmış, içleri ve araları
benekli üçgenlerden oluşan süsleme
vardır. Dış yüzeyde yapraklı rozet
çiçek ve stilize karanfille bezeme
yapılmıştır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Soustiel 2000, s.
160 / 118, 119; Bilgi 2006, s. 130-135 /
145-155).
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3
Kâse

19. yüzyılın sonu-20. yüzyılın ilk yarısı
y. 5.5 cm, ağız ç. 14.3 cm, kaide ç. 8.3 cm
Env. No: PMK 503

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve yeşil
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Dilimli çukur gövdeli, yüksek kenarlı
ve halka kaidelidir. Merkezdeki
krizantem çiçeği, yuvarlak bir
madalyon içerisine alınmıştır. Kenar
bordüründe, yapraklı ve benekli
ince dallar üzerindeki rozet çiçekler
ile üstte perde motifini anımsatan
saçaklı dilimli bezeme görülür.
Dış yüzeyde yarım rozet çiçekler
ile aralarına yerleştirilmiş kıvrımlı
stilize çiçekler ve yıldızlar dikkat
çeker. Bu süslemeler yan yana
sıralanmış palmet motifleri ile
sınırlandırılmıştır.

4
Kâse (Bektaşi Kâsesi)
19. yüzyılın sonu-20. yüzyılın ilk yarısı

y. 6.4 cm, ağız ç. 11.5 cm, kaide ç. 7.6 cm
Env. No: PMK 201

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru ve sarı dekorludur. Konturlar
siyahtır. Dilimli gövdeli ve halka
kaidelidir. Altı dilimden oluşan gövde
üzerinde, kıvrık bir dal üzerinde yer
alan lale, rozet çiçek ve yapraklardan
oluşan süsleme tekrarlanır. Dilimler
beyaz ince şeritlerle birbirinden
ayrılmıştır. İç yüzey ise stilize çiçek,
gonca, lale ve yaprak motifleriyle
süslenmiştir. Dilimler ortada
birleşerek çiçek görünümü almıştır.
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6

Kâse

20. yüzyılın ortaları
y. 8 cm, ağız ç. 16 cm, kaide ç. 8.3 cm
Env. No: PMK 145

5
Kâse (Bektaşi Kâsesi)
19. yüzyılın sonu-20. yüzyılın ilk yarısı

y. 6.4 cm, ağız ç. 11.5 cm, kaide ç. 7.6 cm
Env. No: PMK 202

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru ve sarı dekorludur. Konturlar
siyahtır. Dilimli gövdeli ve halka
kaidelidir. Altı dilimden oluşan gövde
üzerinde, kıvrık bir dal üzerinde yer
alan lale, rozet çiçek ve yapraklardan
oluşan süsleme tekrarlanır. Dilimler
beyaz ince şeritlerle birbirinden
ayrılmıştır. İç yüzey ise stilize çiçek,
gonca, lale ve yaprak motifleriyle
süslenmiştir. Dilimler ortada
birleşerek çiçek görünümü almıştır.
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Yarı küresel gövdeli ve halka
kaidelidir. İç yüzey sadedir. Dış yüzey,
içleri hatayi, rozet çiçek ve yapraklarla
bezeli, uçları palmet motifiyle biten
kartuşlarla süslenmiştir.
Kaidede üçgenler ile uçları benekli
ince çubuklardan meydana gelen
süsleme bordürü vardır.

7

Kâse

20. yüzyılın ortaları
y. 7.7 cm, ağız ç. 16.8 cm, kaide ç. 7.5 cm
Env. No: PMK 502

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, firuze, yeşil, sarı ve siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Keskin konik kademeli gövdeli
ve pedestal ayaklıdır. İç yüzey
sadedir. Dış yüzeyde, ince yeşil
renkli bordürün altında, kıvrımlı
yapraklarla birbirine bağlanmış
rozet çiçeklerin oluşturduğu süsleme
görülür.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 3328.

8

Kâse (Çukur Çanak)
20. yüzyılın ortaları

y. 10.1 cm, ağız ç. 31.5 cm, kaide ç. 18.1 cm
Env. No: PMK 501

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Kademeli çukur gövdeli ve halka
kaidelidir. Merkezde iç içe geçmiş
sekiz köşeli ve dilimli yıldızlar
bulunur. İçteki sekiz köşeli iki yıldızın
uçlarında palmet motifleri yer alır.
Dıştaki dilimli yıldızın aralarına
yapraklı yarım rozet çiçekler
yerleştirilmiş ve bu süslemeler
ağız kenarındaki geniş bordürde
tekrarlanmıştır. Bezemeler, uçları
benekli baklava dilimleriyle süslü
ince bir bordürle ayrılır. Tabağın
kenar süslemesi dış yüzeyde aynen
tekrarlanmış ve bu geniş bordür yan
yana sıralanmış palmet motifleriyle
sınırlandırılmıştır.
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10

Şekerlik

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 8.5 cm, ağız ç. 7 cm, kaide ç. 5 cm
Env. No: PMK 172

9

Şekerlik/Kavanoz

19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın ilk yarısı
y. 6.8 cm, ağız ç. 9 cm, kaide ç. 6.5 cm
Env. No: PMK 253

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil,
sarı ve siyah dekorludur. Konturlar
siyahtır. Küresel gövdeli, kapaklı
ve halka kaidelidir. Gövdede bir
kökten çıkan dallar üzerinde yer
alan goncalar ile iki yana açılmış
karanfillerden oluşan süsleme
vardır. Aynı süsleme karşılıklı
olarak gövdenin iki yüzünde
tekrarlanır. Kaidede yan yana
sıralanmış üçgenlerden oluşan
bordür görülmektedir. Kapak
kenarındaki geniş bordür üzerinde
Arap harfleriyle Nedim’in bir şiirinin
dörtlüğünden iki mısra yazılıdır.
“Serâpâ hüsn ü ânsın dil sitansın
nâz-perversin
Civân-ı mihribânsın şuhsun nâzende
dilbersin”
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“Her şeyinle güzelsin, gönül çelensin,
naz edensin. Güler yüzlü [bir] tazesin,
şuhsun (neşelisin), nazlı [bir] dilbersin
(güzelsin)” Yazının üstündeki
bordürlerde poligonal parçalardan
oluşan geometrik bezeme ile yan
yana sıralanmış üçgenlerin meydana
getirdiği süsleme görülür. Tutamağın
üstü çuha çiçeği motifiyle işlenmiştir.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 114); Suna
ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu
(Akalın-Bilgi 1997, s. 122 / 156;
Kürkman 2005, s. 184 / 210; Bilgi
2006, s. 177 / 211).

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve yeşil
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Oval gövdeli, kapaklı ve halka
kaidelidir. Gövdede, içleri yapraklı
yarım rozet çiçeklerle doldurulmuş
kartuşlar ile büyük rozet çiçekli
yapraklı ince dallar görülür. Ağız
kenarında ince bir şerit halinde zincir
motifine benzer süsleme vardır.
Benzer süsleme kapakta tekrarlanır.
Kaidenin altında ve kapağın
içinde, birbirine paralel iki çizgiden
oluşan bezeme usta kitabesi gibi
görünmektedir.

11
Şekerlik

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 8 cm, ağız ç. 7 cm, kaide ç. 6.3 cm
Env. No: PMK 174

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve yeşil
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Basık küresel gövdeli, kapaklı ve halka
kaidelidir. Gövdede içleri yapraklı
yarım rozet çiçeklerle doldurulmuş
kartuşlar ile rozet çiçekleri çevreleyen
yapraklı ince dallar görülür. Benzer
süslemeler kapakta tekrarlanır.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 114), Suna
ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu
(Akalın-Bilgi 1997, s. 122 / 156;
Kürkman 2005, s. 184 /210; Bilgi
2006, s. 177 / 211).

12
Şekerlik

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 5.2 cm, ağız ç. 6 cm, kaide ç. 5.8 cm
Env. No: PMK 292

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil ve
siyah renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır.Basık küresel gövdeli, halka
kaideli ve kapaklıdır. Gövde, içleri
yarım rozet çiçeklerle bezeli dilimli
kartuşlar ile bunların dışında kalan
kısımlar ise kıvrımlı dallar üzerinde
yer alan küçük mine çiçekleri,
goncalar ve yapraklarla süslenmiştir.
Ağız kenarında zincir motifli bordür
yer alır. Kapakta gövde üzerindeki
süslemeler tekrarlanır. Kapağın iç
kısmında, kaidenin zemininde ve iç
kenarında 29 rakamı vardır.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 3576.
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14
Şekerlik

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 6.6 cm, ağız ç. 6.6 cm, kaide ç. 6 cm
Env. No: PMK 338

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze,
yeşil, patlıcan moru ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Basık küresel gövdeli ve halka
kaidelidir. Gövde, geometrik
bölümlere ayrılmış, poligonal
parçaların içleri yapraklı yarım
rozet çiçeklerle süslenmiştir. Ağız
kenarında zincir motifli bordür
yer alır. Kapaklı bir şekerlik olarak
tasarlandığı düşünülmektedir.

13
Şekerlik

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 4 cm, ağız ç. 2.7 cm, kaide ç. 3.6 cm
Env. No: PMK 361

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, mavi, patlıcan moru, yeşil
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Armut gövdeli, içe çekik
kademeli ağızlı ve halka kaidelidir.
Gövdede stilize çiçekler halkalarla
birbirine bağlanmış, bağlantı
yerleri dilimli ve yapraklı halkalarla
sağlanmıştır. Ağız kenarında örgü
motifli bir bordür vardır. Kapaklı
bir şekerlik olarak tasarlandığı
düşünülmektedir.
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15

Şekerlik

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 8.3 cm, ağız ç. 7.2 cm, kaide ç. 5.5 cm
Env. No: PMK 198

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz/
krem renkli astarlı ve şeffaf sırlıdır.
Küresel gövdeli, içe çekik ağızlı,
yüksek ayaklı ve düz diplidir. Kapak
yüksek tutamaklıdır ve tutamağının
yarısı kırıktır.

16

Şekerlik

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 7.4 cm, ağız ç. 8 cm, kaide ç. 5.7 cm
Env. No: PMK 200

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz/
krem renkli astarlı ve şeffaf koyu
yeşil sırlıdır. Küresel gövdeli, içe çekik
ağızlı, yüksek ayaklı ve düz diplidir.
Kapak, yüksek tutamaklıdır.
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18

Şekerlik

20. yüzyılın ilk yarısı (1 Mayıs 1930)
y. 5.2 cm, ağız ç. 6.3 cm, kaide ç. 4.8 cm
Env. No: PMK 255

17

Şekerlik

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 7.7 cm, ağız ç. 11 cm, kaide ç. 9.6 cm
Env. No: PMK 161

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru ve yeşil dekorludur. Konturlar
siyahtır. Silindirik gövdeli, kapaklı
ve halka kaidelidir. Gövdede düzgün
olmayan sekiz kollu yıldızlardan
gelişen geometrik kompozisyon
bulunur. Yıldızların ortasında
küçük rozet çiçekler vardır. Ağız
ve kaide kenarında, üçgenler ile
bunların arasında yer alan uçları
benekli hatlardan oluşan süsleme
görülür. Benzer süslemeler kapakta
tekrarlanır.
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil,
patlıcan moru, sarı, siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Profilli silindirik gövdeli, halka
kaideli ve kapaklıdır. Gövdede rozet
çiçek, gonca ve yapraklardan oluşan
bitkisel bezeme görülür. Bu bitkisel
bezemenin arasında “1 Mayıs 1930”
tarihi yazmaktadır. Gövde üzerindeki
iki geniş profilde geometrik karakterli
örgü motifi vardır. Kaidede büyük
harflerle Türkçe olarak “Kütahya
Yadikar” yazılıdır ve 1930 tarihi
tekrar verilmiştir. Kapakta dilimli
bezemelerin arasına palmetler
yerleştirilmiş, bu bezemeler
uçları içe kıvrık C şekilli motiflerle
çevrelenmiştir. Kapağın kenarlarına
doğru ok uçları çıkar. Tutamak çuha
çiçeği motifiyle bezenmiştir.

19
Şekerlik

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 7.8 cm, ağız ç. 9.8 cm, kaide ç. 7.5 cm
Env. No: PMK 265

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve
patlıcan moru dekorludur. Konturlar
siyahtır. Silindirik gövdeli, halka
kaidelidir. Gövdede aralıklarla
yerleştirilmiş olan rozet çiçeklerin
etrafı balık pulu deseniyle işlenmiştir.
Ağız ve kaidedeki bordürler yan yana
sıralanmış üçgenlerle bezenmiştir.
Kaidenin altında rakam benzeri bir
işaret vardır. Kapaklı bir şekerlik
olarak tasarlandığı düşünülmektedir.

20

Şekerlik

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 7.4 cm, ağız ç. 9.7 cm, kaide ç. 8.3 cm
Env. No: PMK 266

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru ve siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Profili silindirik gövdeli ve halka
kaidelidir. Gövdede uçları palmetli
iki dikdörtgen kartuş vardır. Bu
kartuşlardan birinde kasımpatı
çiçeği ile gonca motiflerinden oluşan
bezeme yer alır. Diğer kartuşta
ise Arap harfleriyle “Kütahya
Yadigarı” yazılıdır. Diğer alanlar
balık pulu deseni ile işlenmiştir.
Ağız ve kaidedeki bordürlerde yan
yana sıralanmış üçgenler dikkat
çeker. Kapaklı bir şekerlik olarak
tasarlandığı düşünülmektedir.
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22

Şekerlik

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 6.5 cm, ağız ç. 14.5 cm, kaide ç. 12.2 cm
Env. No: PMK 209

21

Şekerlik

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 6 cm, ağız ç. 13.5 cm, kaide ç. 10.8 cm
Env. No: PMK 208

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, firuze, sarı ve siyah
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Silindirik gövdeli, içe dönük ağızlı,
halka kaideli ve kapaklıdır. Gövdede,
ince yapraklı kıvrımlı dallar üzerine
stilize çiçekler serpiştirilmiştir.
Kapakta aynı süsleme tekrarlanır.
Ağızın içe dönük kısmında ve kapak
kenarında uçları ikili çizgilerle
belirlenmiş dalgalı bir hat bulunur.

40

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, firuze, patlıcan moru ve
yeşil dekorludur. Konturlar siyahtır.
Silindirik gövdeli, halka kaideli ve
kapaklıdır. Gövdede küçük yapraklı
dallar üzerine yerleştirilmiş rozet
çiçek ve tomurcuklardan oluşan
süsleme görülür. Ağız kenarında
üçgenler ve uçlarında yer alan bitki
motiflerinden oluşan süsleme vardır.
Süslemeler kapakta da tekrarlanır ve
tutamak gül motifi şeklindedir.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi,
Env. No: 2413, 3331.

24

Şekerlik

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 5.5 cm, ağız ç. 11.8 cm, kaide ç. 8.5 cm
Env. No: PMK 212

23

Şekerlik

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 6 cm, ağız ç. 14.8 cm, kaide ç. 12.1 cm
Env. No: PMK 210

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve yeşil
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Silindirik gövdeli, halka kaideli ve
kapaklıdır. Gövdede içleri balık
pulu deseniyle bezenmiş sarkıtlı
üçgenlerin etrafında kıvrımlı dallar
üzerinde bulunan tomurcuk ve
yapraklarla bezeme yapılmıştır.
Süslemeler kapakta da tekrarlanır
ancak buradaki dallar düz olarak
işlenmiştir. Tutamak gül motifi
formundadır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, firuze ve yeşil dekorludur.
Konturlar siyahtır. Silindirik gövdeli,
halka kaideli ve kapaklıdır. Gövde
ve kapakta iri çuha çiçeklerinden
oluşan süsleme tekrarlanır,
ağız kenarlarında zikzak motifli
bordür yer alır. Kapağın tutamağı
silindiriktir ve üst kısmı çuha
çiçeğiyle bezenmiştir.

Benzer örnek: Kütahya Çini
Müzesi, Env. No: 2413, 3331.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi,
Env. No: 2413, 3331.
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26

Şekerlik

18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başı
y. 7 cm, ağız ç. 8 cm, kaide ç. 7.5 cm
Env. No: PMK 234

25

Şekerlik

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 5.2 cm, ağız ç. 10.2 cm, kaide ç. 7.7 cm
Env. No: PMK 213

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze,
sarı, açık mor ve yeşil dekorludur.
Konturlar siyahtır. Silindirik gövdeli,
halka kaideli ve kapaklıdır. Gövde
ve kapakta dilimli yarım kartuşların
içerisinde yapraklı yarım rozet
çiçeklerle süsleme yapılmış diğer
alanlar spiral kıvrımlı dairelerle
bezenmiştir. Gövdenin ve kapağın
ağız kenarında menderes motifli
bordür yer alır. Kapak tutamağı kedi
biblosu şeklindedir. Arka ayakları
üzerinde oturur vaziyette verilmiş
olan kedinin kuyruğu ayaklarına
sarılmıştır. Boynunda palmetli ve
yapraklı tasma vardır.
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, firuze sır akıtmalı ve şeffaf
renksiz sırlıdır. Küresel gövdeli,
içe çekik ağızlı, burmalı iki kulplu,
kapaklı ve halka kaidelidir. Gövde
yukarıdan aşağıya şeffaf firuze sır
akıtılarak bezenmiştir.

Benzer örnek: Benzer form
18. yüzyılın ikinci yarısına ait
figürlü bezemeli bir şekerlikte de
görülür. Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Öney 1976, s. 118;
Carswell 1991, s.78 / K 67; AkalınBilgi 1997, s. 78 / 72; Bilgi 2006, s.106
/ 119). Ayrıca, benzer akıtma desen
koleksiyondaki bir tabakta da (237/
PMK 400) vardır.

27

Şekerlik

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 9.2 cm, ağız ç. 6.1 cm, kaide ç. 6.1 cm
Env. No: PMK 511

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı ve şeffaf firuze sırlıdır. Küresel
gövdeli, dışa çekik ağızlı, kapaklı ve
halka kaidelidir. İç yüzey sırlı, dış
yüzeyin alt kesimi ve kaide sırsızdır.
Ağızda ve kapakta kırıklar vardır.

28

Şekerlik

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 9.3 cm, ağız ç. 9.4 cm, kaide ç. 5.5 cm
Env. No: PMK 232

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı ve şeffaf firuze sırlıdır. Küresel
gövdeli, dışa çekik ağızlı, kapaklı ve
halka kaidelidir. Gövdenin alt kesimi
ve kaide sırsız, iç yüzey ise sırlıdır.

29

Şekerlik

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 8.9 cm, ağız ç. 8.2 cm, kaide ç. 5.8 cm
Env. No: PMK 233

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı ve şeffaf firuze sırlıdır.
Basık küresel gövdeli, dışa çekik
ağızlı, kapaklı ve halka kaidelidir.
Gövdenin üst kısmında keskin bir
kademe vardır. Gövdenin alt kesimi
ve kaide sırsız, iç yüzey ise sırlıdır.
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30

Şekerlik

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 11.7 cm, ağız ç. 8.2 cm, kaide ç. 7.5 cm
Env. No: PMK 155

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı ve sarı sırlıdır. Küresel gövdeli,
dışa çekik ağızlı, düz silindirik
boyunlu, kapaklı, üç kulplu ve halka
kaidelidir. Gövdenin üst kısmında
keskin bir kademe vardır. Kulplar
zarif bir kıvrımla gövdeye bağlanır
ve üst kısımlarında birer çıkıntıya yer
verilmiştir. Kapak kademeli olarak
yükselir ve konik biçimli tutamağa
sahiptir.

31

Şekerlik

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 9.8 cm, ağız ç. 15.7 cm, kaide ç. 12.5 cm
Env. No: PMK 295

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sırlıdır.
Yayvan bir tabak şeklinde altlığa
sahip, küresel gövdeli, içe çekik ağızlı
ve kapaklıdır. Kapağın tutamak
bölümü, gül ya da papatya çiçeği, iki
gonca ve yapraklardan oluşmaktadır.
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32

Fincan

18. yüzyılın ikinci yarısı
y. 3.7 cm, ağız ç. 6.5 cm
Env. No: PMK 339

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
patlıcan moru renkli dekorludur.
Yarı küresel gövdeli ve dışa çekik
ağızlıdır. Fincanın kaidesi yoktur ve
dibi yuvarlak formludur. İç kısmın
merkezinde stilize bir çiçek ile
ağız kenarında spiral kıvrımlarla
oluşturulmuş bezeme görülür. Dışta
ise baklava dilimleri ve taramalarla
bezeli kalın silme vardır. Bu silmenin
dışında kalan kesimler astarsız ve
sırsızdır. Fincan zarfsız kullanıma çok
uygun değildir.

33

Fincan

18. yüzyılın ikinci yarısı
y. 5.6 cm, ağız ç. 6.6 cm, kaide ç. 2.8 cm
Env. No: PMK 342

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kırmızı, kobalt
mavisi ve siyah renkli dekorludur.
İki kademeli konik gövdeli, dışa
çekik ağızlı ve halka kaidelidir.
Gövdede iki sıra halinde yapılmış
olan dalgalı hattın içleri beneklerle
doldurulmuştur. Dalgalı hatların
uçlarına ince sarkıtlar eklenmiştir.
Fincanın merkezi stilize bitki
motifiyle belirginleştirilmiştir. Fincan
bu haliyle zarflı gibi durmaktadır.

Benzer örnek: Edinburgh Royal
Scottish Museum (Carswell 1965,
figür 1/no. 14; Carswell 1972 (II), s. 35,
Fig. 21/e), British Museum (Carswell
1965, figür I/no. 1; Carswell 1972 (II),
s. 35, Fig. 17/d), İstanbul Arkeoloji
Müzesi (Kürkman 2005, s. 135 / 140).
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35

Fincan

18. yüzyılın ikinci yarısı
y. 3.2 cm, ağız ç. 6.2 cm, kaide ç. 2.7 cm
Env. No: PMK 341

34

Fincan

18. yüzyılın ikinci yarısı
y. 4 cm, ağız ç. 6.2 cm, kaide ç. 2.8 cm
Env. No: PMK 340

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kobalt mavisi
renkli dekorludur. Yarı küresel
gövdeli, dışa çekik ağızlı ve halka
kaidelidir. Gövde dikey dilimlere
ayrılmış her bir dilimin içerisi
beneklerle işlenmiş, ağız kenarında
(içte ve dışta) üçgen motiflerden
oluşan süslemeye yer verilmiştir.
Ancak boyalar akmıştır. Fincanın
merkezinde ise stilize bitki motifi
bulunur.

Benzer örnek: İstanbul Arkeoloji
Müzesi (Kürkman 2005, s. 132 /
134), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997, s.
60 / 35-37; Bilgi 2006, s. 74 / 72-74),
Kütahya Çini Müzesi, Env. No: 19641965, 2404-2407, 3164, 3233.
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına, kobalt mavisi
renkli dekorludur. Yarı küresel
gövdeli, dışa çekik ağızlı ve halka
kaidelidir. Gövdede yaprak ve
çiçeklerden oluşan stilize bitkisel
bezemeler vardır. Fincanın merkezi
bitki motifiyle belirginleştirilmiştir.
Kaidenin altında bir usta işareti
vardır ancak siliktir. Gövdenin
büyük bölümü restorasyonla
tamamlanmıştır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 60 / 35-37; Bilgi 2006, s. 74
/ 72-74), Kütahya Çini Müzesi, Env.
No: 1964-1965, 2404-2407, 3164, 3233.
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Fincan

18. yüzyılın ikinci yarısı
y. 4.3 cm, ağız ç. 5.1 cm, kaide ç. 2.8 cm
Env. No: PMK 344

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kobalt mavisi
renkli dekorludur. Yarı küresel
gövdeli, dışa çekik dalgalı ağızlı
ve halka kaidelidir. Gövde dikey
hatlarla bölümlere ayrılmış ve içleri
stilize bitki motifleriyle bezenmiştir.
Üst bölümde çarpı işaretlerinden
oluşan bordür vardır. Gövdenin
büyük bölümü restorasyonla
tamamlanmıştır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 60 / 35-37; Bilgi 2006, s. 74
/ 72-74), Kütahya Çini Müzesi, Env.
No: 1964-1965, 2404-2407, 3164, 3233.
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Fincan

18. yüzyılın ikinci yarısı
y. 3.9 cm, ağız ç. 5.4 cm, kaide ç. 3 cm
Env. No: PMK 346

37

Fincan

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına mavi ve
siyah renkli dekorludur. Yarı küresel
gövdeli, dışa çekik dalgalı ağızlı
ve pedestal ayaklıdır. Gövdede iki
sıra halinde baklava dilimlerinden
oluşan süsleme görülür. Baklavalar
yatay hatlarla birbirine bağlanmıştır.
Gövdenin çok büyük bölümü
restorasyonla tamamlanmıştır.

18. yüzyılın ikinci yarısı
y. 4.1 cm, ağız ç. 5.5 cm, kaide ç. 2.3 cm
Env. No: PMK 345

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına mavi renkli
dekorludur. Yarı küresel gövdeli, dışa
çekik ağızlı ve halka kaidelidir. Gövde
küçük mine çiçekleri ve yapraklardan
oluşan stilize bitki motifleriyle
bezenmiştir. Gövdeye sırlı bir
seramik parçası yapışmıştır ve
gövdenin bir bölümü restorasyonla
tamamlanmıştır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 60 / 35-37; Bilgi 2006, s. 74
/ 72-74), Kütahya Çini Müzesi, Env.
No: 1964-1965, 2404-2407, 3164, 3233.
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39

Fincan

18. yüzyılın ikinci yarısı
y. 5 cm, ağız ç. 8.9 cm, kaide ç. 4.6 cm
Env. No: PMK 349

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, mavi, firuze, ve patlıcan moru
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yarı küresel gövdeli, dışa çekik ağızlı
ve halka kaidelidir. Gövdede çiçek,
yaprak ve meyvelerden oluşan stilize
bezemeler görülür. İçte kenar bordürü
dikdörtgen dilimlere ayrılmış, bu
dilimlerin içleri taramalarla ve kiraz
benzeri meyvelerle atlamalı olarak
bezenmiştir. Merkezde uçlarında
kırmızı benekleri olan etrafı ince
çizgili böcek ya da stilize bitki
motifleri bulunur.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 70/ K.
36), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997, s. 99
/ 112; Bilgi 2006, s.142 / 168).
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42

Gümüş Fincan Zarfı
19. yüzyılın ikinci yarısı (Kütahya?)
y. 4.5 cm, ağız ç. 5.4, kaide ç. 2.6 cm
Env. No: PMK 348

Yarı küresel gövdeli ve pedestal
ayaklıdır. Gövdede ince kazımayla
meydana getirilmiş çiçek, gül, yaprak
ve goncalı dallardan oluşan bitkisel
süsleme görülür. Ağız kenarında ise
iki paralel yiv yer almaktadır. Gövde
üzerinde II. Abdülhamid’in tuğrası ve
900 ayar damgası vardır. Tuğranın
yanında ve kaidede birer sahh ()حص
(gerçek, eksiksiz) damgası bulunur.

40

Fincan

18. yüzyılın ikinci yarısı
y. 4.2 cm, ağız ç. 6.3 cm, kaide ç. 2.7 cm
Env. No: PMK 343

Beyaz/krem renkli hamurlu, krem
renkli astarlı ve şeffaf renksiz sırlıdır.
Yarı küresel gövdeli, dışa çekik ağızlı
ve halka kaidelidir. Gövde dikey ince
yivlerle hareketlendirilmiştir.

41

Fincan

18. yüzyılın ikinci yarısı (?)

Benzer örnek: Kütahya Çini
Müzesi, gümüş fincan zarfları Env.
No: 1128. Sahh için bkz. Kürkman
1999, s. 73.

y. 3.6 cm, ağız ç. 5.7 cm, kaide ç. 3.1 cm
Env. No: PMK 247

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı ve şeffaf firuze sırlıdır. Küresel
gövdeli, yüksek ayaklı, düz dipli ve
tek kulpludur.

Benzer örnek: Kütahya Çini
Müzesi, Env. No: 2408.
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Tabaklı Fincan
20. yüzyılın ilk yarısı (1921)

fincan y. 4.7 cm, ağız ç. 4.5 cm, kaide ç. 4 cm.
tabak y. 1.4 cm, ağız ç. 11 cm, kaide ç. 5.8 cm
Env. No: PMK 256

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze,
yeşil, patlıcan moru ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Fincan: Silindirik gövdeli, halka
kaideli ve tek kulpludur. Gövdede
kıvrımlı dallar üzerinde yer alan
çuha çiçekleri ile gonca, tomurcuk ve
yapraklarla süslü bezeme görülür.

50

Bitkisel süsleme arasında, bir kalp motifinin
içerisinde Arap harfleriyle “Kütahya 337”
(1921) yazılıdır. Fincanın ağız kenarında
eğik hatlarla oluşturulmuş bordür yer alır.
Fincan tabağı: Yayvan gövdeli ve halka
kaidelidir. Gövdede, kıvrımlı dallar üzerinde
küçük palmet, gonca ve yapraklardan oluşan
süsleme görülür. Kenar bordüründe ise perde
motifini anımsatan sarkıtlı dalgalı bezeme
vardır.

Benzer örnek: “Azim Çini” eserlerinden
(Çini 1991, s. 114), Kütahya Çini Müzesi, Env.
No: 3319-3320.
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Tabaklı Fincan
20. yüzyılın ilk yarısı

fincan y. 4.8 cm, ağız ç. 4.6 cm, kaide ç. 4.6 cm.
tabak y. 1.1 cm, ağız ç. 9.3 cm, kaide ç. 6.3 cm
Env. No: PMK 258
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Tabaklı Fincan
20. yüzyılın ilk yarısı

fincan y. 4.7 cm, ağız ç. 4.6 cm, kaide ç. 4 cm.
tabak y. 1.2 cm, ağız ç. 9.3 cm, kaide ç. 5.7 cm
Env. No: PMK 257

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına, kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil,
patlıcan moru renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır.
Fincan: Silindirik gövdeli, halka
kaideli ve tek kulpludur.
Gövdede ince dallar üzerinde stilize
lale motifleri sıralanmıştır. Ağız
kenarında stilize palmetlerden oluşan
bir bordür vardır.
Fincan tabağı: Yayvan gövdeli ve
halka kaidelidir.
Fincan üzerindeki bezemeler tabakta
tekrarlanmıştır. Merkezde içi dilimli
bir madalyon yer alır. Tabağın
kaidesinde okunamayan bir damga
vardır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil, patlıcan moru renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Fincan: Silindirik gövdeli, halka
kaideli ve tek kulpludur.
Gövdede ince dallar üzerinde stilize
lale motifleri sıralanmıştır. Ağız
kenarında stilize palmetlerden oluşan
bir bordür vardır.
Fincan tabağı: Yayvan gövdeli ve
halka kaidelidir. Fincan üzerindeki
bezemeler tabakta tekrarlanmıştır.
Merkezde içi dilimli bir madalyon yer
alır. Tabağın kaidesinde okunamayan
bir damga vardır.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi,
Env. No: 3319-3320.

Benzer örnek: Kütahya Çini
Müzesi, Env. No: 3319-3320.
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46

Fincan Tabağı
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 1.3 cm, ağız ç. 9.6 cm, kaide ç. 5.7 cm
Env. No: PMK 353

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, patlıcan
moru ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Yayvan gövdeli,
dalgalı kenarlı ve halka kaidelidir.
Merkezdeki içi bezemesiz dilimli
madalyonun etrafı balık pulu ile
desenlendirilmiş, bu bezemenin içine
rozet çiçekler yerleştirilmiştir. Kenar
bordüründe, eğik hatlarla yapılmış
bezeme vardır.

47

Fincan Tabağı
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 2.2 cm, ağız ç. 11.3 cm, kaide ç. 5.5 cm
Env. No: PMK 362

Beyaz/krem renkli hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf sıraltına
kahverengimsi kırmızı, yeşil ve sarı
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yayvan gövdeli ve halka kaidelidir.
Tabağın karşılıklı iki kenarına
yapraklı ve ince kıvrık dallı kasımpatı
çiçekleri yerleştirilmiştir.

52

49

Çay Tabağı

20. yüzyılın ikinci yarısı

48

Çay Tabağı

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 2.6 cm, ağız ç. 11.4 cm, kaide ç. 6.3 cm
Env. No: PMK 351

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yayvan gövdeli ve halka kaidelidir.
Çay tabağının kenarları içbükey
dilimlere ayrılmış, biri boş bırakılarak,
diğeri ince yapraklı dal üzerinde yer
alan mine çiçekleriyle bezenmiştir.

y. 2.6 cm, ağız ç. 11.4 cm, kaide ç. 5.6 cm
Env. No: PMK 352

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yayvan gövdeli ve halka kaidelidir.
Çay tabağının kenarları içbükey
dilimlere ayrılmış, biri boş bırakılarak,
diğeri ince yapraklı dal üzerinde yer
alan mine çiçekleriyle bezenmiştir.

53

50

52

Çay Tabağı

Fincan

y. 2.5 cm, ağız ç. 10.8 cm, kaide ç. 6.1 cm

fincan y. 4.7 cm, ağız ç. 4.7 cm, kaide ç. 4.3 cm

Env. No: PMK 354

Env. No: PMK 347

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yayvan gövdeli, dalgalı kenarlı
ve halka kaidelidir. Çay tabağının
kenarları içbükey dilimlere ayrılmış,
biri boş bırakılarak, diğeri stilize bitki
motifleriyle bezenmiştir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kırmızı, sarı
ve yeşil renkli dekorludur. Silindirik
gövdeli ve halka kaidelidir. Gövde
dikey dilimlere ayrılmıştır ve yapraklı
ince bir dal üzerinde yer alan papatya
ile bezelidir. Kaidede büyük harflerle
Türkçe olarak, “Metin Çini Kütahya”
yazılıdır.

20. yüzyılın ikinci yarısı

20. yüzyılın ilk yarısı

51

Çay Tabağı

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 2.5 cm, ağız ç. 11 cm, kaide ç. 6 cm
Env. No: PMK 355

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, yeşil ve siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yayvan gövdeli, dalgalı kenarlı
ve halka kaidelidir. Çay tabağının
kenarları içbükey dilimlere ayrılmış,
biri boş bırakılarak, diğeri stilize bitki
motifleriyle bezenmiştir.

54

54

Bardak

20. yüzyılın ilk yarısı (1920)
y. 5.2 cm, ağız ç. 4 cm, kaide ç. 2.7 cm

53

Bardak

20. yüzyılın ilk yarısı (1920)
y. 5.1 cm, ağız ç. 4 cm, kaide ç. 3 cm
Env. No: PMK 259

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına, kobalt
mavisi, eflatun, yeşil, siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Konik gövdeli ve halka kaidelidir.
Gövde üzerinde Arap harfleri ve
rakamlarıyla “Kütahya Hatırası
1336” (1920) yazılıdır. Yazının
etrafı kıvrımlı bitki motifleriyle
çevrelenmiştir. Ağız kenarındaki
geniş bordürde, kıvrımlı dallar
üzerinde yapraklı çuha çiçeklerden
oluşan süsleme görülür.

Env. No: PMK 260

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına kobalt
mavisi, eflatun, yeşil ve siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Konik gövdeli ve halka kaidelidir.
Gövde üzerinde Arap harfleri ve
rakamlarıyla “Kütahya Hatırası 1336”
(1920) yazılıdır. Yazının etrafı kıvrımlı
bitki motifleriyle çevrelenmiştir.
Ağız kenarındaki geniş bordürde,
kıvrımlı dallar üzerinde yapraklı çuha
çiçeklerden oluşan süsleme görülür.

55

56

Bardak

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 9.5 cm, ağız ç. 7.7 cm, kaide ç. 6 cm
Env. No: PMK 173

55

Bardak

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 9.5 cm, ağız ç. 7.6 cm, kaide ç. 5.8 cm
Env. No: PMK 159

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, mavi, sarı ve
yeşil dekorludur. Konturlar siyahtır.
Konik gövdeli ve düz diplidir.
Gövdede kıvrımlı dallar üzerinde
küçük rozet çiçekler ve yapraklardan
oluşan bezemeler görülür. Bu naif
bitkisel bezemenin alt ve üstündeki
bordürlerde iki sıra halinde dalgalı
hatlardan oluşan süslemeler vardır.
İnce sarkıtlardan oluşan ince dalgalı
hat perde motifini anımsatmaktadır.
Ağız kenarında ise taramalı bir
süslemeye yer verilmiştir.

Benzer örnek: Garo Kürkman
Koleksiyonu (Kürkman 2005
s. 155 / 186).
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Konik gövdeli ve
düz diplidir. Gövdede, içleri yapraklı
yarım rozet çiçeklerle doldurulmuş
kartuşlar ile lale ve büyük rozet
çiçekli ince dallar görülür.

Benzer örnek: Garo Kürkman
Koleksiyonu (Kürkman 2005
s. 155 / 186).

57

Bardak

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 4.8 cm, ağız ç. 3.8 cm, kaide ç. 2.7 cm
Env. No: PMK 261

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve yeşil
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Konik gövdeli ve halka kaidelidir.
Gövde ortadaki örgü motifli ince
bordürle iki bölüme ayrılmıştır.
Aynı süslemenin ters düz olarak
yerleştirildiği bu bölümlerde stilize
palmet motiflerinden çıkan palmet
ve goncalardan oluşan süsleme
tekrarlanır.

Benzer örnek: Garo Kürkman
Koleksiyonu (Kürkman 2005
s. 155 / 186).

58

Bardak

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 10.2 cm, ağız ç. 8 cm, kaide ç. 5.5 cm
Env. No: PMK 195

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, pembe,
siyah, sarı ve yeşil dekorludur.
Konturlar siyahtır. Konik gövdeli ve
halka kaidelidir. Gövdede, ters düz
yerleştirilmiş stilize palmet motifleri
vardır. Düz formlu palmetlerin
içleri küçük mine çiçekleri, gonca ve
yaprakla, ters palmetlerin içleri ise
stilize palmet, rumi ve hatayilerle
bezelidir. Ağız kenarında stilize çiçek
ve yapraklarla işlenmiş bordür yer
alır.

Benzer örnek: Garo Kürkman
Koleksiyonu (Kürkman 2005
s. 155 / 186).

57

60

Bardak

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 9.5 cm, ağız ç. 8 cm, kaide ç. 4.7 cm
Env. No: PMK 186

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Konik gövdeli ve halka kaidelidir.
Gövdede, içleri gül benzeri stilize
çiçek motifleriyle bezeli büyük dilimli
kartuşlar vardır. Bu motiflerin dışında
kalan alanlar balık pulu deseni ile
doldurulmuştur.

59

Bardak

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 9.6 cm, ağız ç. 8.2 cm, kaide ç. 6.5 cm
Env. No: PMK 231

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı ve firuze dekorludur.
Konturlar siyahtır. Konik gövdeli
ve halka kaidelidir. Gövdede, kalın
kenarlı tam ve yarım baklava
dilimleri vardır. Tam baklavaların
kenarları, uçları küçük benekli
sarkıtlarla süslenmiştir.

Benzer örnek: Garo Kürkman
Koleksiyonu (Kürkman 2005
s. 155 / 186).

58

Benzer örnek: Garo Kürkman
Koleksiyonu (Kürkman 2005
s. 155 / 186).

62

Maşrapa/Daldırma
18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başları
y. 7.5 cm, ağız ç. 8.5 cm, kaide ç. 7 cm
Env. No: PMK 228

61

Maşrapa/Daldırma
18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başları
y. 7.3 cm, ağız ç. 9 cm, kaide ç. 7.5 cm
Env. No: PMK 229

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverengimsi kırmızı ve firuze
dekorludur. Fıçı biçimli gövdeli,
içe dönük ağızlı, yastık tabanlı ve
tek kulpludur. Ağız kısmındaki
ince bordürde stilize yapraklardan
oluşan bezeme görülür. Gövde
iki sıra halindeki dikey hatlarla
dikdörtgenlere ayrılmış ve içleri
uçlarında tomurcuklar bulunan
stilize bitki motifleriyle bezenmiştir.
Kulbun üzerinde stilize yapraklar
tekrarlanır. Kaide ve gövdenin altına
yer yer ince bir sır atılmıştır.

Beyaz/krem renkli hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf firuze sıraltına
kahverengimsi kırmızı ve siyah
dekorludur. Fıçı biçimli gövdeli,
içe dönük ağızlı, yastık tabanlı ve
tek kulpludur. Ağız kısmındaki
ince bordürde stilize yapraklardan
oluşan bezeme görülür. Gövde
iki sıra halindeki dikey hatlarla
dikdörtgenlere ayrılmış ve içleri
uçlarında tomurcuklar bulunan stilize
bitki motifleriyle bezenmiştir. Kulbun
üzerinde ince yapraklı bitki motifi
vardır. Kaide ve gövdenin altı yer yer
astarlanmış, ama sırlanmamıştır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 100 / 113; Bilgi 2006,
s. 143 / 170).

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 100 / 113; Bilgi 2006, s. 143 / 170).

59

63

64

Maşrapa/Daldırma

Maşrapa/Daldırma

y. 8 cm, ağız ç. 9.3 cm, kaide ç. 7.3 cm

y. 7.2 cm, ağız ç. 8.3 cm, kaide ç. 6.7 cm

Env. No: PMK 158

Env. No: PMK 230

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına siyah
dekorludur. Fıçı biçimli gövdeli, içe
dönük ağızlı, yastık tabanlı ve tek
kulpludur. Ağız kısmındaki ince
bordürde taramalı bezeme, gövdede
ise kabartmalı noktalarla yapılmış
daireler ve üçgenler ile boyama
stilize bitki motifleri vardır. Kulbun
üst kısmı da stilize bitki motifleriyle
bezelidir. Kaidede üç ayak izi dikkati
çeker.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, firuze sır akıtmalı şeffaf
renksiz sırlıdır. Fıçı biçimli gövdeli,
içe dönük ağızlı, yastık tabanlı ve
tek kulpludur. Ağız kısmındaki ince
bordürde eğik hatlı bezeme, gövdede
ise kabartmalı noktalarla yapılmış
daireler ve üçgenler ile boyama stilize
bitki motifleri vardır. Gövde ağızdan
başlayarak yer yer şeffaf firuze
sır akıtılarak bezenmiştir. Kulbun
üst kısmında eğik hatlarla bezeme
görülür.

18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başları

Benzer örnek: John Carswell
Koleksiyonu (Carswell 1965, plate
I/no. 4; Carswell 1972 (II), s. 35, fig.
17/a), Ankara Etnografya Müzesi
(Carswell 1965, fig. I/no. 2; Carswell
1972 (II), s. 35, fig. 17/b), British
Museum (Carswell 1965, fig. I/no.
1; Carswell 1972 (II), s. 35, fig. 17/d),
Sadberk Hanım Müzesi (Carswell
1991, s. 85 / K. 88, K. 91), Suna ve
İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu (Bilgi
2006, s. 145 /174-175, s.148 / 180).
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18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başları

Benzer örnek: Ankara Etnografya
Müzesi (Carswell 1965, fig. I/
no. 2; Carswell 1972 (II), s. 35, fig.
17/b), British Museum (Carswell
1965, fig. I/no. 1; Carswell 1972 (II),
s. 35, fig. 17/d), Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 85 / K.
88, K. 91), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 145 / 174175, s. 146 / 176-177, s. 147 / 178-179,
s.148 / 180).

65

Maşrapa/Daldırma
18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başları
y. 8.1 cm, ağız ç. 9.5 cm, kaide ç. 8 cm
Env. No: PMK 149

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf firuze sıraltına siyah
dekorludur. Fıçı biçimli gövdeli, içe
dönük ağızlı, yastık tabanlı ve tek
kulpludur. Ağız kısmındaki ince
bordürde taramalı bezeme, gövdede
ise kabartmalı noktalarla yapılmış
daireler ve üçgenler ile boyama
stilize bitki motifleri vardır. Kulbun
üst kısmı stilize bitki motifleriyle
bezelidir. Kaidede üç ayak izi görülür.

Benzer örnek: John Carswell
Koleksiyonu (Carswell 1965, plate
I/no. 4; Carswell 1972 (II), s. 35, fig.
17/a), Ankara Etnografya Müzesi
(Carswell 1965, fig. I/no. 2; Carswell
1972 (II), s. 35, fig. 17/b), British
Museum (Carswell 1965, figure I/no.
1; Carswell 1972 (II), s. 35, fig. 17/d),
Sadberk Hanım Müzesi (Carswell
1991, s. 85 / K. 88), Suna ve İnan
Kıraç Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006,
s. 145 / 174-175, s. 146 / 176-177, s. 147 /
178-179, s. 148 / 180).
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Maşrapa/Daldırma
18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başları

y. 7.7 cm, ağız ç. 9.3 cm, kaide ç. 8.2 cm
Env. No: PMK 226

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf firuze sıraltına siyah
dekorludur. Fıçı biçimli gövdeli, içe
dönük ağızlı, yastık tabanlı ve tek
kulpludur. Ağız kısmındaki ince
bordürde taramalı bezeme, gövdede
ise kabartmalı noktalarla yapılmış
daireler ve üçgenler ile boyama stilize
bitki motifleri vardır. Kulbun üst
kısmı taramalarla bezelidir.

Benzer örnek: John Carswell
Koleksiyonu (Carswell 1965, plate
I/no. 4; Carswell 1972 (II), s. 35, fig.
17/a), Ankara Etnografya Müzesi
(Carswell 1965, fig. I/no. 2; Carswell
1972 (II), s. 35, fig. 17/b), British
Museum (Carswell 1965, fig. I/no.
1; Carswell 1972 (II), s. 35, fig. 17/d),
Sadberk Hanım Müzesi (Carswell
1991, s. 85 / K. 88), Suna ve İnan
Kıraç Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006,
s. 145 / 174-175, s. 146 / 176-177, s. 147 /
178-179, s.148 / 180).
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68

Maşrapa/Daldırma
18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başları

y. 8.3 cm, ağız ç. 9 cm, kaide ç. 7.4 cm
Env. No: PMK 224
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Maşrapa/Daldırma

18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başları
y. 5 cm, ağız ç. 9.1 cm, kaide ç. 7.5 cm
Env. No: PMK 216

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf firuze sıraltına siyah
dekorludur. Fıçı biçimli gövdeli, içe
dönük ağızlı, yastık tabanlı ve tek
kulpludur. Ağız kısmındaki ince
bordürde eğik hatlı bezeme, gövdede
ise kabartmalı noktalarla yapılmış
daireler ve üçgenler ile boyama
stilize bitki motifleri vardır. Kulbun
üst kısmı stilize bitki motifleriyle
bezelidir.

Benzer örnek: John Carswell
Koleksiyonu (Carswell 1965, plate I/
no. 4; Carswell 1972 (II), s. 35, fig. 17/a),
Ankara Etnografya Müzesi (Carswell
1965, fig. I/no. 2; Carswell 1972 (II),
s. 35, fig. 17/b), British Museum
(Carswell 1965, fig. I/no. 1; Carswell
1972 (II), s. 35, fig. 17/d), Sadberk
Hanım Müzesi (Carswell 1991, s. 85
/ K. 88), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 145 / 174175, s. 148 / 180).
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, firuze sır akıtmalı ve şeffaf
renksiz sırlıdır. Fıçı biçimli gövdeli,
içe dönük ağızlı, yastık tabanlı ve
tek kulpludur. Gövdede kabartmalı
noktalarla yapılmış daireler ve
üçgenlerden oluşan süsleme vardır.
Gövde ağızdan başlayarak yer yer
şefaf firuze sır akıtılarak bezenmiştir.
Gövdenin alt kesimi ve kaide
astarlanmadan ve sırlanmadan
bırakılmıştır.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 85 / K.
92), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 143 / 171).
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Maşrapa/Daldırma
18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başları

y. 8 cm, ağız ç. 9.5 cm, kaide ç. 7.2 cm
Env. No: PMK 150

70

Maşrapa/Daldırma
18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başları

y. 8.1 cm, ağız ç. 9.2 cm, kaide ç. 7.3 cm
Env. No: PMK 153
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Maşrapa/Daldırma
18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başları
y. 7.7 cm, ağız ç. 9 cm, kaide ç. 7.7 cm
Env. No: PMK 151

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı ve şeffaf yeşil sırlıdır. Fıçı
biçimli gövdeli, içe dönük düz ağızlı,
yastık tabanlı ve tek kulpludur.
Gövdede kabartmalı noktalarla
yapılmış daireler ve üçgen süslemeler
vardır. Gövdenin alt kesimi ve kaide
tam olarak sırlanmamıştır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf firuze sıraltına siyah
dekorludur. Fıçı biçimli gövdeli, içe
dönük ağızlı, yastık tabanlı ve tek
kulpludur. Ağız kısmındaki ince
bordürde taramalı bezeme, gövdede
ise daireler ve stilize bitki motifleri
vardır. Kulbun üst kısmı beneklerle
işlenmiştir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf firuze sıraltına siyah
dekorludur. Fıçı biçimli gövdeli,
içe dönük ağızlı, yastık tabanlı ve
tek kulpludur. Ağız kısmındaki
ince bordürde taramalı bezeme,
gövdede ise stilize bitki motifleri
vardır. Kulbun üst kısmı stilize bitki
motifleriyle bezelidir. Eserin büyük
bölümü okside olmuştur.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 85 / K.
90), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 144 / 172).

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 85 / K.
90), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 144 / 172).

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 85 / K.
92), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 143 /
171-175).
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Maşrapa/Daldırma
18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başları

y. 8.1 cm, ağız ç. 9.4 cm, kaide ç. 7.6 cm
Env. No: PMK 152

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf firuze sıraltına siyah
dekorludur. Fıçı biçimli gövdeli, içe
dönük ağızlı, yastık tabanlı ve tek
kulpludur. Ağız kısmındaki ince
bordürde taramalı bezeme görülür.
Gövde yatay dikdörtgen bölümlere
ayrılmış ve bunların içleri stilize
bitkilerle doldurulmuştur. Kaide ve
gövdenin altı yer yer sırlıdır. Kulbun
üzeri yatay taramalarla bezelidir.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 85 / K.
90), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 144 / 172).
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Maşrapa/Daldırma
18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başları

y. 7.6 cm, ağız ç. 9.4 cm, kaide ç. 8 cm
Env. No: PMK 223
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Maşrapa/Daldırma
18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başları
y. 7.3 cm, ağız ç. 9.4 cm, kaide ç. 7 cm
Env. No: PMK 225

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf firuze sıraltına siyah
dekorludur. Fıçı biçimli gövdeli, içe
dönük ağızlı, yastık tabanlı ve tek
kulpludur. Ağız kısmındaki ince
bordürde eğik hatlı bezeme görülür.
Gövde karelere bölünmüş ve içleri
stilize bitkilerle doldurulmuştur.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 85 / K.
90), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 144 / 172).
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf firuze sıraltına siyah
dekorludur. Fıçı biçimli gövdeli,
içe dönük ağızlı, yastık tabanlı ve
tek kulpludur. Ağız kısmındaki
ince bordürde taramalı bezeme
görülür. Gövde dikey dikdörtgen
bölümlere ayrılmış ve stilize bitkilerle
doldurulmuştur. Kulbun üzerinde
eğik taramalar vardır.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 85 / K.
90), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 144 / 172).
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Maşrapa/Daldırma

77

y. 7.8 cm, ağız ç. 9 cm, kaide ç. 7.3 cm

Maşrapa/Daldırma

18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başları
Env. No: PMK 215

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, patlıcan moru ve firuze sır
akıtmalı şeffaf renksiz sırlıdır. Fıçı
biçimli gövdeli, içe dönük ağızlı,
yastık tabanlı ve tek kulpludur.
Gövdede, kabartmalı noktalarla
yapılmış daireler ve üçgen süslemeler
ile firuze ve patlıcan moru renkli sırla
akıtmalar yapılmıştır.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 85 / K.
90), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 144 / 172).

18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başları

y. 8.2 cm, ağız ç. 9.2 cm, kaide ç. 7.3 cm
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Maşrapa/Daldırma
18. yüzyılın sonu-19. yüzyılın başları
y. 7.7 cm, ağız ç. 9.5 cm, kaide ç. 8 cm
Env. No: PMK 183

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı ve şeffaf yeşil sırlıdır. Fıçı
biçimli gövdeli, içe dönük ağızlı,
yastık tabanlı ve tek kulpludur.
Ağızın alt kısmına ince bir yivle
süsleme yapılmıştır. Kaide ve
gövdenin altı sırsızdır.

Env. No: PMK 227

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf firuze sırlıdır. Fıçı
biçimli gövdeli, içe dönük ağızlı,
yastık tabanlı ve tek kulpludur.
Gövde üzerinde hafif eğimli yüzeysel
yivlerle dilimleme yapılmıştır.
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Maşrapa/Daldırma
18. yüzyılın ikinci yarısı

y. 10 cm, ağız ç. 8.2 cm, kaide ç. 7.3 cm
Env. No: PMK 156

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kobalt mavisi,
sarı ve yeşil dekorludur. Küresel
gövdeli, içe dönük ağızlı, yastık
tabanlı ve tek kulpludur. Gövdede
düzensiz birer yıldızla doldurulmuş,
kabartmalı dairelerden oluşan
yedi adet madalyon vardır. Bu
madalyonların dışında kalan kısımlar
küçük fırça darbeleriyle tarama
şeklinde gelişigüzel bezenmiştir.
Kulbun üst kısmında taramalar
görülür. Ağzın büyük bölümü ile
gövdenin küçük bir kısmı kırıktır ve
onarım görmüştür.

Benzer örnek: John Carswell
Koleksiyonu (Carswell 1965, plate
I/no. 5; Carswell 1972 (II), s. 35, fig.
17/c). Süsleme özellikleri sürahilerde
de görülür bkz. Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 83
/ 81-82, s. 84 / 83-84).
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Maşrapa/Daldırma
19. yüzyıl

y. 8.5 cm, ağız ç. 8.2 cm, kaide ç. 8 cm
Env. No: PMK 157

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, ve sarı sırlıdır. Küresel
gövdeli, içe dönük ağızlı, tek kulplu
ve yastık tabanlıdır. Gövde bal
peteği formunda kabartmalı olarak
işlenmiştir.
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Maşrapa

20. yüzyılın ortaları
y. 10.5 cm, ağız ç. 9.1 cm, kaide ç. 7.1 cm
Env. No: PMK 192

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru, yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Çan gövdeli,
dışa çekik ağızlı, tek kulplu ve halka
kaidelidir. Kulp tamamen kırıktır.
Gövdede stilize iri lale, çiğdem ya da
süsen çiçekleri ile afyon bitkisinin
ve yaprakların yer aldığı süslemeler
görülür. Ağız kenarında perde
motifini anımsatan dilimli bordür
vardır. Kaidede Arapça 43 rakamı
bulunmaktadır.
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Maşrapa/Kupa
20. yüzyılın ortaları

y. 13.8 cm, ağız ç. 8 cm, kaide ç. 10.3 cm
Env. No: PMK 191
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Maşrapa/Kupa
20. yüzyılın ortaları

y. 13 cm, ağız ç. 8 cm, kaide ç. 9.6 cm
Env. No: PMK 42

Beyaz/krem renkli hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf sıraltına sarı,
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
yeşil ve siyah renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Konik gövdeli,
tek kulplu ve halka kaidelidir.
Gövdede içleri dama tahtası gibi
bölümlenmiş ve yarım rozet
çiçeklerle bezeli dilimli kartuşlar
ile belirli aralıklarla yerleştirilmiş,
testere dişli, uzun yaprakları olan
yarım rozet çiçekler vardır. Aralarda
küçük spiral kıvrımlar bütün
zemini doldurmuştur. Ağız kenarı
bordür taramayla bezenmiştir. Kulp
dikdörtgen kesitlidir ve üzerinde
stilize çiçekler vardır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve
yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Konik gövdeli, tek kulplu
ve halka kaidelidir. Gövdede ince
dallar üzerine sıralanmış büyük
kasımpatı çiçeklerinin etrafında
gelişen yaprak, gonca ve küçük rozet
çiçeklerinden oluşan süsleme görülür.
Bu bezeme alttan ve üstten, içleri
sarmal dairelerle bezeli, uçlarında
sarkıtlar bulunan dilimli bordürlerle
sınırlandırılmıştır. Ağız kenarında ve
kaidede zincir motifi ve aralarında ok
ucuna benzer motiflerin bulunduğu
yan yana sıralanmış üçgenlerden
meydana gelen süslemeler vardır.
Kare kesitli ve boynuzlu kulbun
üst kısmı kıvrım dallarla birbirine
bağlanmış rozet çiçekler ile yanları
ise bitki motifleriyle bezenmiştir.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 3332.
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Sütlük

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 11 cm, ağız ç. 5 cm, kaide ç. 4.8 cm
Env. No: PMK 185

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve
yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Küresel gövdeli, gaga ağızlı
akıtacaklı, geniş silindirik boyunlu, tek
kulplu ve pedestal ayaklıdır. Gövdede
büyük dilimli kartuşlar içerisinde
yıldız çiçekler görülür. Şemse motifleri
stilize yapraklı çiçeklerle birbirine
bağlanmış, aralarda yarım yıldız
çiçeklerine yer verilmiştir. Boyun ile
gövde arasında ince bir bordürde
eğik hatlardan oluşan bezeme vardır.
Kaidede üçgenler ile bunların arasında
yer alan uçları benekli hatlardan oluşan
süsleme görülür. Sürahinin kulbu
kırılmış, yerine kıvrımlı metal bir kulp
takılmıştır.
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Sütlük

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 13 cm, ağız ç. 5.8 cm, kaide ç. 6.6 cm
Env. No: PMK 267

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve
patlıcan moru renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Konik gövdeli,
profilli silindirik boyunlu, gaga ağızlı
akıtacaklı, tek kulplu, yüksek ayaklı
ve düz diplidir. Gövdede, yuvarlak
bir kemerin içinde, üniformalı bir
erkek figürü yer almaktadır. Figürlü
ve kemerli bölümün iki yanında
bir çiçekten çıkan balon benzeri,
etrafı dilimli objenin içerisinde Arap
harfleriyle bir yazı yer alır. Suna
Kıraç Koleksiyonu’nda yer alan bir
diğer sürahi (env. no. 226) üzerinde
de aynı yazı tamamen aynı süsleme
tarzıyla verilmiştir. Form, süsleme
ve yazı tarzı olarak aynı olan bu
örnekler muhtemelen aynı atölyeye
aittir. Bu sürahinin üzerindeki yazı,
araştırmacılar tarafından “buyurun”
şeklinde okunmuştur. Ancak, kelime
“nun” ( )نharfiyle değil “te” ()ت
harfiyle sona ermektedir. Bununla
birlikte kelimeye farklı bir anlam
yüklemek de mümkün görünmediği
için sondaki “te” harfinin yanlış
yazıldığını kabul etmek ve kelimeyi
“buyurun” şeklinde okumak şimdilik
uygun olacaktır. Yazının bulunduğu
balondan çiçek, lale ve tomurcuklu

çiçekler çıkar. Boyunda aralarında
uçları benekli sarkıtların bulunduğu
bayraklar sıralanmıştır. Gaga ağız ve
kulp ise stilize çiçek ve yapraklarla
bezenmiştir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Kürkman 2005,
s. 227 / 292, Bilgi 2006, s. 166-167
/ 198), Özel Koleksiyon (Kürkman
2005, s. 185 / 211).
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Sütlük

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 11.2 cm, ağız ç. 6.1 cm, kaide ç. 8.2 cm
Env. No: PMK 193

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, sarı
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Konik gövdeli, profilli silindirik
boyunlu, gaga ağızlı akıtacaklı ve düz
diplidir. Gövdede vazo benzeri dilimli
nesnelerin içlerinde oldukça stilize
iri lale ya da çiğdem çiçeği olabilecek
motifler, yapraklı dallar üzerinde ters
olarak verilmiş, aralara yarım yıldız
çiçeklerle bezeme yapılmıştır. Boyun,
profillerle iki bölüme ayrılmış, alt
bölüm kıvrık yapraklarla, üst bölüm
ise beneklerle birbirine bağlanmış
stilize yapraklarla süslenmiştir.
Gaga ağızlı akıtacağın üstünde lale
motifi vardır. Kare kesitli kulbun
üstünde stilize yaprak motifleriyle,
yanlarda ise noktalarla oluşturulmuş
süslemeler görülür.

Benzer örnek: Özel Koleksiyon
(Kürkman 2005, s. 185 / 211), Suna ve
İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu (Bilgi
2006, s. 169 / 201).
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Sütlük

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 12.8 cm, ağız ç. 7.3 cm, kaide ç. 9 cm
Env. No: PMK 263

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Konik gövdeli,
akıtacak ağızlı, tek kulplu ve düz
diplidir. Gövde, hatayi, krizantem,
hançer yaprakları ve küçük rozet
çiçeklerinden oluşan bitkisel
süslemeyle bezenmiştir. Gövdenin
alt ve üst kısmındaki bordürde
palmet motiflerinden oluşan süsleme
görülür. Kulbun üzerinde de üst üste
yerleştirilmiş palmetler dikkat çeker.
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Sütlük

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 16 cm, ağız ç. 8.2 cm, kaide ç. 8.2 cm
Env. No: PMK 119
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Sütlük

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 16 cm, ağız ç. 8.2 cm, kaide ç. 8.2 cm
Env. No: PMK 118

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, siyah
ve yeşil renkli dekorludur. Konik
gövdeli, akıtacak ağızlı, tek kulplu
ve halka kaidelidir. Kulbun üst kısmı
aslan başı şeklindedir. Gövdede
ayakta duran stilize horoz figürü ile
ağaç benzeri bir motif yer alır. Ağız
kısmında ise akantus yapraklarını
hatırlatan bezemeler dikkat çeker.
Süslemeler rölyeflidir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kobalt
mavisi, firuze, siyah ve yeşil renkli
dekorludur. Konik gövdeli, akıtacak
ağızlı, tek kulplu ve halka kaidelidir.
Kulbun üst kısmı aslan başı
şeklindedir. Gövdede ayakta duran
stilize horoz figürü ile ağaç benzeri
bir motif yer alır. Ağız kısmında
ise akantus yapraklarını hatırlatan
bezemeler görülür. Süslemeler
rölyeflidir.
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İbrik

18. yüzyılın ikinci yarısı
y. 21.6 cm, ağız ç. 4.5 cm, kaide ç. 13.5 cm
Env. No: PMK 5

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kobalt mavisi
dekorludur. Dekorların etrafındaki
konturlar siyahtır. Konik gövdeli, tek
kulplu, emzikli ve pedestal ayaklıdır.
Kulp keskin iki kademe ile C formu
oluşturacak şekilde verilmiştir. Boyun
kısa ve silindirik formludur. Ağız
küresel gövdeli bardak formludur
ve ince bir dudakla sonlanır. Konik
gövde iç bükey 18 adet dilime
bölünmüş, her dilimde atlamalı
olarak yerleştirilen iki farklı bezeme
tekrarlanmıştır. Birinci bordürde
damla benzeri motifler alt alta
sıralanmış, ikinci bordürde ise ince
bir dalla birbirine bağlanan küçük
çiçekler ve yapraklar işlenmiştir.
Gövdenin alt kısmındaki geniş
bordür, içleri stilize çiçek dekorlu,
baklava dilimleri ile bunların arasına
yerleştirilmiş yarım baklavalarla
bezenmiştir. Ağıza doğru daralan
silindirik boyun kısmında, iki farklı
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boyutta verilmiş yürek motiflerine
benzer yapraklardan oluşan iki
bordür görülür. Boynun orta kısmı
sarmal yivlerle işlenmiş ve yüzeyleri
taramalarla hareketlendirilmiştir.
Aralarda ise ince ayırıcı çizgiler
vardır. Bardak formlu ağız kısmı da
dışa kavisli yivlidir. Kulbun üzerinde
damla motifleri ve taramalar dikkat
çeker. Gövdenin alt kısmından
başlayarak zarif bir şekilde dışa
kavis yapan emzik, kıvrımlı bir dal

üzerine yerleştirilmiş stilize çiçek
ve yapraklarla süslenmiştir. Emzik
ile gövde arasında ajurlu bir plaka
bulunur.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Soustiel 2000, s.
140 / 93, Kürkman 2005, s. 234 / 308;
Bilgi 2006, s.75 / 75, 76 / 76, 78 / 78).
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İbrik

18. yüzyılın ikinci yarısı
y. 22.5 cm, ağız ç. 5.9 cm, kaide ç. 5.9 cm
Env. No: PMK 4

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kobalt mavisi
dekorludur. Armut gövdeli, silindirik
profilli boyunlu, dışa çekik ağızlı,
emzikli, tek kulplu ve halka kaidelidir.
Yuvarlak kesitli kulbun bulunduğu
alanın üstünde, ağzın hemen 0,3
cm altında, 0,4 cm çapında iki delik
bulunmaktadır. Muhtemelen kapağı
da olan ibriğin kapağını tutturmak
için açılmış olmalıdır. Gövdede, stilize
gül, rozet çiçek, hatayi, yaprak ve
dallardan oluşan bitkisel bir süsleme
vardır. Boyamalarda hafif akmalar
dikkat çeker. Boyun kısmında iki
farklı süsleme görülür. Profilin
altındaki alanda stilize yapraklar bir
sıra oluşturacak şekilde tekrarlanır.
Palmet motifinin üst lobunu
hatırlatan ve uçları aşağıya doğru
bakan bu motiflerin arasına yine baş
aşağı verilmiş dört yapraklı stilize
çiçekler yerleştirilmiştir. Stilize çiçek
motifleri profilin üstünde, üç yapraklı
olarak ve sağa eğik bir kompozisyonla
işlenmiştir. Boyunun üst kısmında
ise gövdede yer alan stilize çiçek,
yaprak ve dallar tekrarlanmıştır.
Ağız ve kaide kenarı, dilimli ince bir
bordürle sona erer. Kulp üzerinde
yine stilize yaprak ve çiçek motifleri
tekrarlanmış, kulbun iki yanı ince
taramalarla zenginleştirilmiştir.
Kaidede usta işareti yer alır.

Kırıldığı için esere sonradan eklenen
pirinç emzik çok zarif bir kıvrımla
dışa açılır. Üzerinde Arap harfleri ile
yazılmış yazılar mevcuttur ancak
okunamamıştır. Emziğin ibriğe bakan
kısmında iki şerit halinde zikzak
motifi bulunur.

Benzer örnek: Süslemeleri
açısından Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu’nda yer alan kapaklı
sahanla benzerdir (Soustiel 2000, s.
133 / 85, Bilgi 2006, s. 68 / 64).
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İbrik

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 18 cm, ağız ç. 4.7 cm, kaide ç. 6.5 cm
Env. No: PMK 142

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Armut gövdeli, dışa
çekik ağızlı, ince silindirik boyunlu,
uzun kıvrık emzikli, tek kulplu ve
pedestal ayaklıdır.Gövdede içleri hatayi
motifleri ile bezeli iki adet büyük dilimli
kartuş vardır. Balık pulu süslü gövdede
yer yer rozet çiçekler görülür. Emziğin
ön yüzünde ve kulbun üzerinde
birbirine bağlı palmet ve yaprak
motifleri vardır. Kaidede, üçgenler
ile uçları benekli ince çubuklardan
meydana gelen süsleme tekrarlanır.
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İbrik

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 8.5 cm, ağız ç. 2.5 cm, kaide ç. 4 cm
Env. No: PMK 337

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf firuze sırlıdır.
Armut gövdeli, silindirik boyunlu,
dışa çekik ağızlı, emzikli, halka kaideli
ve tek kulpludur.
Gövdenin altı ve kaide
sırlanmamıştır.
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Tek Kulplu Sürahi
18. yüzyılın ikinci yarısı

mevcut y. 13 cm, kaide ç. 7.5 cm
Env. No: PMK 154

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına mavi ve
firuze renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Küresel gövdeli, silindirik
geniş boyunlu, tek kulplu ve
pedestal ayaklıdır. Kalıplama tekniği
kullanılarak meydana getirilmiştir.
Gövdenin üst kısmında iri damla
motifleri kabartmalı olarak verilmiş,
damlaların yüzeylerine kabartma
ve boyayla taramalı benekler ve
damlalar işlenmiştir. Gövdenin
alt bölümü ise iç bükey kavisli
dilimlere bölünmüş, her bir dilim
daire ve eğik taramalarla atlamalı
olarak süslenmiştir. Gövdenin üst
ve alt kısmını ayıran bölümde,
yıldız şekilli rozet çiçekler ile hançer
yapraklarından oluşan bir bordür
bulunur. Boynun mevcut kısmında
stilize palmet motifleri yan yana
sıralanmış, bunların arasına kıvrımlı
küçük motifler eklenmiştir. Kulp
kırıktır ancak mevcut alt kısmı
dışa dönük olarak verilmiş, üzeri
taramalarla işlenmiştir. Kaidenin
altında usta işareti vardır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006,
s. 106 / 120).
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Tek Kulplu Sürahi
18. yüzyılın ikinci yarısı

y. 21.5 cm, ağız ç. 6.4 cm, kaide ç. 9 cm
Envanter No: PMK 7

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kobalt mavisi
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Basık küresel gövdeli, profilli ağızlı,
silindirik boyunlu, tek kulplu ve
halka kaidelidir. Gövde ortadan ince
bir şeritle iki bölüme ayrılmıştır.
Stilize bir motifin çengel şeklinde
altlı üstlü yerleştirildiği bu bordürün
aynısı kaidenin gövdeye bağlandığı
alanda da görülür. Gövdenin alt
ve üst bölümünde benzer süsleme
farklı ayrıntılarla işlenmiştir. Gül,
hatayi gibi stilize bitki motiflerinin
yanı sıra yaprak ve beneklerle
süsleme zenginleştirilmiştir. Boynun
gövdeye bağlandığı alanda stilize
çiçek, yaprak, zikzak ve beneklerden
oluşan süsleme görülür. Boyundan
başlayarak gövdenin üst bölümüne
bağlanan kulp dikdörtgen formludur
ve gövde üzerindeki süslemeler
tekrarlanmıştır.

Benzer örnek: Süslemeleri
açısından Suna ve İnan Kıraç
Koleksiyonu’nda yer alan kapaklı
sahanla, (Soustiel 2000, s. 133 / 85),
form olarak da aynı koleksiyondan
sürahi ile benzerdir (Soustiel 2000,
s.145 / 100, Bilgi 2006, s. 125 / 140).
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Tek Kulplu Sürahi
18. yüzyılın ikinci yarısı
y. 23 cm, ağız ç. 9 cm
Envanter No: PMK 98

Beyaz/krem renkli hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf yeşil, firuze ve
hardal sarısı sırlı ve sıraltına siyah
bezemelidir. Küresel gövdeli, dışa
dönük profilli ağızlı, gaga akıtacaklı,
tek kulplu ve halka kaidelidir.
Gövdede, içleri kazımayla yapılmış
kafes taramalı, bordürler ile boyama
taramalı iri madalyonlar bulunur.
Akıtacağın altındaki madalyon
diğerlerine göre daha küçüktür ve alt
kısmına içi bitki desenli bir ay motifi
yerleştirilmiştir. Madalyonların
aralarında kabartmalı benekler ile
larva benzeri stilize bitkisel motifler
görülür. Gövdenin alt bölümü,
kazımayla meydana getirilmiş
uzun kıvrımlı bitkisel motifli sarmal
yivlerle bezenmiştir. Ağız kenarı,
profil, akıtacak ve dikdörtgen kesitli
kulp taramalı bitkisel motiflerle
işlidir. Akıtacağın ucu ve ağız kenarı
hardal sarısı, içi ise firuze renkle
sırlanmıştır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Kürkman 2005,
s. 148 / 169; Soustiel 2000, s.141 / 94,
s. 142 / 95-96, Bilgi 2006, s. 82-83 /
81, 82, s. 84 / 83-84).
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Tek Kulplu Sürahi
18. yüzyılın ikinci yarısı

y. 23.7 cm, ağız ç. 8.1 cm, kaide ç. 9.3 cm.
Envanter No: PMK 100

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, patlıcan moru,
firuze ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Küresel gövdeli,
dışa dönük düz ağızlı, profilli
silindirik boyunlu, gaga akıtacaklı,
tek kulplu ve pedestal ayaklıdır.
Kulp eksiktir. Gövdenin alt kısmında,
kazımayla meydana getirilmiş,
içleri taç yapraklı çiçeklerle bezeli,
birbirine yuvarlak kemerlerle bağlı
çift sütunlu süsleme tekrarlanır.
Gövdeden silindirik boyuna geçişi
sağlayan alanda Arap harfleriyle
“Her taamın lezzeti tuzdan çıkar.
Tuz ekmek bilmeyen akibet gözden
çıkar” yazılıdır. Silindirik boyun
dikey yivlere ayrılmış, içleri çiçek ve
zikzak motifleriyle atlamalı olarak
bezenmiştir. Ağız kenarında, profil ve
akıtacakta minik beneklerden oluşan
süslemeler tekrarlanır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Soustiel 2000,
s. 146 / 101, s. 147 / 102; Bilgi 2006, s.
106 / 120.), Sadberk Hanım Müzesi
(Carswell 1991, s. 86 / K. 95).
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Tek Kulplu Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 26 cm, kaide ç. 9.2 cm
Env. No: PMK 40

Beyaz/krem renkli hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf sıraltına sarı,
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru, yeşil
ve siyah renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Küresel gövdeli, kesik gaga
ağızlı (aslan ağızlı), tek kulplu ve
pedestal ayaklıdır. Kulp ağızdan
başlayarak gövdeye bağlanır. Boynun
alt kısmında bir profil bulunur.
Gövdede çuha çiçekleri ile bunların
arasına yerleştirilmiş kıvrık dallar
üzerindeki rozet çiçek, yaprak ve
goncalardan oluşan süsleme vardır.
Benzer süsleme boynun üst kısmında
tekrarlanır. Kaide ve boyun ince
bordürlere ayrılmış her birinin içi
perde motifini anımsatan dilimli
süslemeler, basit küçük çiçekler,
yapraklar, dalgalı hatlar, menderes ve
örgü motifleriyle bezenmiştir. Kare
kesitli kulbun yan yüzlerinde örgü,
üstünde ise kıvrımlı dallarla birbirine
bağlanan rozet çiçekler ve yapraklar
görülür.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006,
s. 190 / 233).
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Tek Kulplu Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 17.2 cm, kaide ç. 6.3 cm
Env. No: PMK 143

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru,ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Küresel gövdeli,
kesik gaga ağızlı (aslan ağızlı) profilli
ince silindirik boyunlu, tek kulplu
ve pedestal ayaklıdır. Gövdenin üst
kısmında keskin hatlı bir kademe
vardır. Gövdede, içleri yapraklı
yarım rozet çiçekler ile bezeli dilimli
kartuşlar tekrarlanır. Kartuşların
dışındaki alanlarda rozet çiçekler
ile stilize çiçekler yapraklı dallarla
birbirine bağlanmıştır. Gövdenin
üst kısmında ve boyundaki profil
üzerinde iç içe geçen halkalardan
oluşan süsleme tekrarlanır. Kaidede,
üçgenler ile uçları benekli ince
hatlardan meydana gelen süsleme
bordürü vardır. Kulp, kıvrımlı
yapraklardan oluşan örgü motifiyle
bezenmiştir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006,
s. 190 / 233).
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Tek Kulplu Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 21 cm, ağız ç. 6 cm, kaide ç. 8.2 cm
Env. No: PMK 140

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve yeşil
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli, kesik gaga ağızlı
(aslan ağızlı) profilli ince silindirik
boyunlu, tek kulplu ve pedestal
ayaklıdır. Gövdede iri hatayi, karanfil
ve sümbül çiçeklerinden oluşan
süsleme tekrarlanmıştır. Gövdenin
ortasında, küçük yapraklı iki dal ile
çevrelenmiş, “Z” harfinin içerisinden
geçen üçgenden oluşan bir monogram
bulunmaktadır. Benzer monogram
koleksiyonda yer alan yayvan formlu
tabakta da (259, PMK 480) görülür.
Şahıs ya da firma için yapılan bir arma
olmalıdır. Boyun ve ağız kısmında,
rozet çiçekler ve sümbüller, yapraklı
dallarla birbirine bağlanmıştır.
Kaidede ise üçgenlerden oluşan
bordür ile bitki motifleri bulunur.
Gövdenin üstünde, kaideye geçişte
ve boyundaki profillerde eğik hatlı
süslemeler tekrarlanmıştır. Boyundaki
profilde baklava dilimlerinden oluşan
bezeme görülür. Ağız kenarı kulp

dilimli bir şerit ile çevrelenmiştir. Kulp
yuvarlak kesitlidir ve üzeri kıvrımlı
palmet motifleriyle süslüdür. Gaga
ağzın bir kısmı eksiktir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 190
/ 233). Benzer arma için bkz. Suna ve
İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu (Bilgi
2006, s. 182 / 221).
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Tek Kulplu Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 35 cm, kaide ç. 10.3 cm
Env. No: PMK 21

Beyaz/krem renkli hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf sıraltına sarı,
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru, yeşil
ve siyah renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Küresel gövdeli, kesik gaga
ağızlı (aslan ağızlı), profilli silindirik
boyunlu, tek kulplu ve pedestal
ayaklıdır. Kulp ağızdan başlayarak
gövdeye bağlanır. Gövdede içleri
palmet ve rumilerle işlenmiş dilimli
kartuşlar ile bunların arasında
yer alan ayçiçeği motifleri dikkat
çeker. Bir dal üzerinde yer alan
ayçiçeklerinden uzun yapraklar
çıkmaktadır. Bu süslemelerin dışında
kalan bütün alanlar küçük spirallerle
dolgulanmıştır. Gövdedeki süsleme
boyun üzerinde de tekrarlanır.
Gövdenin üst kısmındaki keskin
kademede, zikzak motiflerinin araları
beneklerle işlenmiştir. Kaidede
stilize palmet motifleri ile ok ucuna
benzer motiflerin bulunduğu ince
bordürler vardır. Kulp ise kıvrık
dallarla birbirine bağlı rozet çiçeklerle
süslenmiştir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006,
s. 190 / 233).
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Tek Kulplu Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 34 cm, kaide ç. 12.2 cm
Env. No: PMK 131

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlıdır. Küresel gövdeli,
ince kesik gaga ağızlı (aslan ağızlı),
profilli ince silindirik boyunlu, tek
kulplu ve pedestal ayaklıdır. Kulp
kare kesitlidir ve orta kesiminde ince
bir silme bulunur. Gövde üzerinde
çatlaklar vardır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006,
s. 190 / 233).
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Tek Kulplu Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 27.8 cm, ağız ç. 6.7 cm, kaide ç. 9.2 cm
Env. No: PMK 110

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve yeşil
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa çekik ağızlı, ince
silindirik boyunlu, burmalı kulplu ve
halka kaidelidir. Gövde bezemesinde
küresel formlu, konik ağızlı ve
çift kulplu vazolar görülür. Küçük
boyutlu vazoların içlerine papatyalar
yerleştirilmiş, bunların içleri hatayi
motifli dallarla bezeli iki iri damla
motifi ile çevrelenmiştir. Vazolar da
çiçek ve yaprak motifleriyle süslüdür.
Gövdenin üst kısmında ve ağızda,
rozet çiçekler ile dalgalı dallara sahip
laleler atlamalı olarak tekrarlanır.
Sarmal kıvrımlarla ağıza doğru
yükselerek silindirik boynu saran
yılan motifi dikkat çekicidir. Yılanın
çatal dilli ağzı kulbun üst kenarında
sonlanır. Yılanın gövdesiyle
bölümlere ayrılmış olan boyunda
küçük rozet çiçekler yapraklı dallarla
birbirine bağlanmıştır. Burmalı kulp
stilize küçük çiçeklerle bezelidir.
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Tek Kulplu Sürahi

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 28.7 cm, ağız ç. 7 cm, kaide ç. 11.2 cm
Env. No: PMK 86

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil
ve patlıcan moru renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Küresel gövdeli,
dışa çekik ağızlı, ince silindirik
boyunlu, tek kulplu ve halka
kaidelidir. Gövdede uçları palmetlerle
sonlanan kıvrımlı kartuşlar içerisinde
sekiz yapraklı büyük çiçekler
tekrarlanmıştır. Palmetlerin aralarında,
dallar üzerine yerleştirilmiş mine
çiçekleri ile uzun taç yapraklı çiçekler
vardır. Boyun uzun baklava dilimlerine
ayrılmış, bunların içleri mine
çiçekleriyle doldurulmuştur. Motiflere
belirli bir düzende kabartmalı benekler
eklenmiştir. Altta kıvrım yaparak
dışa dönen dikdörtgen kesitli kulbun
üzerinde de gövde üzerinde görülen
mine çiçekleri tekrarlanır. Sırların yer
yer aktığı görülmektedir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006,
s. 168 / 199).
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Tek Kulplu Sürahi
19. yüzyılın sonu

y. 27.6 cm, ağız ç. 7.3 cm, kaide ç. 10.2 cm
Env. No: PMK 13

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, sarı, yeşil ve
patlıcan moru renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Küresel gövdeli,
silindirik boyunlu, dışa çekik ağızlı,
tek kulplu ve halka kaidelidir. Kulp
kare kesitlidir ve gövdeye kıvrım
yaparak bağlanır. Gövde üzerinde
küresel gövdeli yüksek ayaklı vazolar
içerisinde yer alan rozet çiçekler, çok
yapraklı bitkiler ile karanfillerden
oluşan çiçek demetleri görülür.
Bu çiçek demetleri yapraklarla
hareketlendirilmiştir. Ağız kısmında,
ters olarak yerleştirilmiş karanfil
motifi tekrarlanmıştır. Kulbun üst
ve yanlarında yapraklı küçük rozet
çiçekler kıvrımlı dallarla birbirine
bağlanır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Kürkman 2005,
s. 149 / 171; Bilgi 2006, s. 168 / 200, s.
186 / 226).
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Tek Kulplu Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 32.5 cm, ağız ç. 7.3 cm, kaide ç. 9.9 cm
Env. No: PMK 24

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, sarı, firuze
ve yeşil renkli dekorludur. Zemin
kobalt mavisi, konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli, dışa çekik ağızlı,
silindirik boyunlu, tek kulplu ve
pedestal ayaklıdır. Silindirik formlu
kulp restorasyonla tamamlanmıştır.
Gövdede rumi ve palmetlerin
birbirine bağlanmasıyla oluşturulan
süsleme tekrarlanmıştır. Ağız
kısmında atlamalı olarak verilen
palmetler, birbiri içerisinden geçen
dallarla birbirine bağlanır. Boyundaki
ince bordürde zikzak motifi, kaidede
ise ok uçlarına benzer motifler
görülür.
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Tek Kulplu Sürahi
20. yüzyılın başları

y. 29.3 cm, ağız ç. 7.4 cm, kaide ç. 8.1 cm
Env. No: PMK 123

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına mavi renkli
dekorludur. Armut gövdeli, dışa
çekik ağızlı, ince silindirik boyunlu,
kapaklı, tek kulplu ve halka kaidelidir.
Gövdede mavi renkle yer yer
akıtmalar yapılmıştır. Kapakta da
benzer akıtmalar tekrarlanır.
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Tek Kulplu Sürahi
20. yüzyılın ikinci yarısı

y. 22.5 cm, ağız ç. 6.4 cm, kaide ç. 10.4 cm
Env. No: PMK 146

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi ve firuze renkli
dekorludur. Konturlar kırmızı ve
siyahtır. Stilize zürafa formlu, tek
kulplu ve düz diplidir. Gövde üzerine
zürafa figürleri işlenmiştir. Sürahinin
ön kısmında baklava dilimlerine
benzer bir süsleme görülür. Kulp
dilimli ve ajurludur. Dip kısmında
Hamdi Çinicioğlu yazılıdır.
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Çift Kulplu Sürahi
20. yüzyılın ikinci yarısı

y. 20.2 cm, ağız ç. 3.3 cm, kaide ç. 7.7 cm
Env. No: PMK 188

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, açık
yeşil, patlıcan moru ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut biçimli gövdeli, ince silindirik
boyunlu, çift kulplu ve pedestal
ayaklıdır. Gövdede iri lale, hançer
yaprakları ile sapı kırık karanfil
motifleri görülür. Aralara küçük rozet
çiçekler ve yapraklar serpiştirilmiştir.
Aynı süsleme boyunda küçük ölçekli
olarak tekrarlanır. Boyun ve kaidede
zincir motifine benzer bir süslemeye
yer verilmiştir. Kaidede elips biçimli,
uçlarından birbirine bağlı motifler ve
aralardaki beneklerden oluşan bordür
ile yan yana dizilmiş stilize palmet
motiflerinin meydana getirdiği
süslemeler görülür. Kulplar dekoratif
formludur ve üstleri küçük bitki
motifleriyle bezenmiştir.
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 18.5 cm, ağız ç. 3.6 cm, kaide ç. 8 cm
Env. No: PMK 180

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Keskin profilli konik gövdeli,
ince silindirik boyunlu ve halka
kaidelidir. Gövdede yapraklı dallar
üzerinde yer alan zarif rozet çiçekler
tekrarlanmıştır. Gövdenin alt ve
üst bölümü ile ağızda üçgenler ile
ok ucuna benzer motiflerle bezeme
yapılmıştır. Ayrıca eğik hatlar
ile palmet motiflerinden oluşan
bordürler görülür.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Kürkman 2005,
s. 149 / 170; Bilgi 2006, s. 177 / 212),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3507.
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 22 cm, ağız ç. 5.4 cm, kaide ç. 9 cm
Env. No: PMK 176

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve sarı
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Keskin profilli konik gövdeli, dışa
çekik ağızlı, profilli ince silindirik
boyunlu, kapaklı ve halka kaidelidir.
Gövdede, birbiri içerisinden geçen
palmet, rumi, karanfil ve kıvrık
dallardan gelişen girift bitkisel
süsleme, boyundaki profil üzerinde
ise zikzaklı bezeme görülür. Benzer
süslemeler, tutamağı kırık kapakta
tekrarlanır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Kürkman 2005,
s. 149 / 170; Bilgi 2006, s. 177 / 212),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3507.
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 21 cm, ağız ç. 5 cm, kaide ç. 8 cm
Env. No: PMK 94

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru, ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Keskin profilli
konik gövdeli, dışa çekik ağızlı,
profilli ince silindirik boyunlu
ve halka kaidelidir. Gövdede, iri
palmet motifleri ile iri karanfiller,
üzerleri yapraklı ve çuha çiçekli
dallarla birleştirilmiştir. Gövdenin
üst bölümünde kıvrık yapraklarla
birbirine bağlanmış küçük rozet
çiçeklerden oluşan bordür görülür.
Aynı süsleme ağız kısmında da
tekrarlanır. Silindirik boyun üzerinde
birbirine bağlı iri palmet motifleri
vardır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Kürkman 2005,
s. 149 / 170; Bilgi 2006, s. 177 / 212),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3507.
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın başları

y. 23.3 cm, ağız ç. 6.2 cm, kaide ç. 8 cm
Env. No: PMK 91

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru, yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Keskin profilli
konik gövdeli, dışa çekik ağızlı,
profilli ince silindirik boyunlu ve
halka kaidelidir. Gövde, vazo benzeri
stilize motifler içerisinden çıkan
nergislerle bezenmiştir. Boyundaki
profil üzerinde eğik hatlarla yapılmış
süsleme görülür. Gövde üzerindeki
süsleme kapakta da tekrarlanır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Kürkman 2005,
s. 149 / 170; Bilgi 2006, s. 177 / 212),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3507.
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın başları

y. 23.8 cm, ağız ç. 6 cm, kaide ç. 7.2 cm
Env. No: PMK 90

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru, yeşil, ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Keskin profilli
konik gövdeli, dışa çekik ağızlı,
profilli ince silindirik boyunlu ve
halka kaidelidir. Gövde, vazo benzeri
stilize motifler içerisinden çıkan
nergislerle bezenmiştir. Boyundaki
profil üzerinde eğik hatlarla yapılmış
süsleme görülür. Gövde üzerindeki
süsleme kapakta da tekrarlanır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Kürkman 2005,
s. 149 / 170; Bilgi 2006, s. 177 / 212),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3507.
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Kulpsuz Sürahi

Kulpsuz Sürahi

y. 23.7 cm, ağız ç. 5.7 cm, kaide ç. 8.7 cm

y. 30 cm, ağız ç. 6.7 cm, kaide ç. 11.2 cm

Env. No: PMK 527

Env. No: PMK 136

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına, kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru, sarı ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Keskin profilli
konik gövdeli, dışa çekik ağızlı, profilli
ince silindirik boyunlu ve halka
kaidelidir. Gövdede kıvrımlı iri dallar
üzerinde yer alan hatayi, lale, palmet
ve yapraklardan oluşan süsleme
görülür. Gövdenin alt kısmında,
çok yapraklı rozet çiçeklerine yer
verilmiştir. Bu çiçekler ağız kısmında
rozet çiçeklerle tekrarlanır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru, yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Keskin profilli konik
gövdeli, dışa çekik ağızlı, profilli ince
silindirik boyunlu ve halka kaidelidir.
Gövdede iri hatayiler ile onları iki
yandan çevreleyen hançer yaprakları
vardır. Dallarla birbirine bağlı olan
bu motiflerin dışında gonca, palmet
ve yapraklar süslemeye zenginlik
katmıştır. Gövdenin alt ve üst

20. yüzyılın ortaları

20. yüzyılın ortaları

kısmında, içleri yarım rozet çiçek, gonca
ve yapraklarla bezeli dilimli kartuşlar
tekrarlanır. Boyun üzerindeki profilde
eğik hatlarla bezeme yapılmıştır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 103 / 124; Bilgi 2006, s. 185 / 225),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3507.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Kürkman 2005,
s. 149 / 170; Bilgi 2006, s. 177 / 212),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3507.
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Kulpsuz Sürahi

Kulpsuz Sürahi

y. 24.5 cm, ağız ç. 5.6 cm, kaide ç. 7.3 cm

y. 29 cm, ağız ç. 6.3 cm, kaide ç. 9 cm

Env. No: PMK 103

Env. No: PMK 77

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze,
patlıcan moru, yeşil ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Keskin profilli basık konik gövdeli,
dışa çekik ağızlı, profilli ince
silindirik boyunlu ve halka kaidelidir.
Gövdede birbiri içerisinden geçen
hatların oluşturduğu, içi küçük
mine çiçekleriyle süslü geometrik
bezeme vardır. Keskin profil üzerinde
zikzak motifini andıran süslemenin
yer aldığı bordür bulunur. Boyun
kısmında gövdeye doğru uzanan ucu
sivri dikdörtgenlerin içleri de küçük
mine çiçeklerle bezelidir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Keskin profilli
konik gövdeli, dışa çekik ağızlı, profilli
ince silindirik boyunlu ve halka
kaidelidir. Gövdede içi hatayi, rozet
ve mine çiçekleriyle bezeli, uçları
palmetli iri dilimli kartuşlar bulunur.
Ayrıca, gövdenin üst kısmı ve boynu,
dalgalı hatlarla baklava dilimlerine
bölünmüş, içleri rozet çiçeği, gonca
ve yapraklarla bezenmiştir. Gövdenin
alt kısmını, kıvrık dallar üzerinde
yer alan rozet çiçeği ve yapraklardan
oluşan bitkisel bezeme kaplar.

20. yüzyılın ilk yarısı

20. yüzyılın ilk yarısı

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Kürkman 2005,
s. 149 / 170; Bilgi 2006, s. 177 / 212),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3507.
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Kulpsuz Sürahi

Kulpsuz Sürahi

y. 25.5 cm, ağız ç. 6 cm, kaide ç. 9.5 cm

y. 23.5 cm, ağız ç. 6.3 cm, kaide ç. 8.2 cm

Env. No: PMK 78

Env. No: PMK 532

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru, yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Keskin profilli
konik gövdeli, dışa çekik ağızlı, profilli
ince silindirik boyunlu ve halka
kaidelidir. Gövdede içleri hatayi ve
uzun yapraklı rozet çiçekleriyle bezeli
iri dilimli kartuşlar tekrarlanır. Balık
pulu süslü gövdede yer yer rozet
çiçekler vardır ve bunları zeminden
ayırmak için etraflarına kontur
çekilmiştir. Boyundaki profil üzerinde
eğik hatlarla yapılmış süsleme
görülür.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru, sarı ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Keskin profilli
konik gövdeli, dışa çekik ağızlı,
profilli ince silindirik boyunlu ve
halka kaidelidir. Gövdede iri dilimli
madalyonlar içerisinde, büyük
hatayi motifleri görülür. Balık pulu
süslü gövdede yer yer rozet çiçekleri
vardır ve bunları zeminden ayırmak
için etraflarına kontur çekilmiştir.
Boyundaki profil üzerinde eğik hatlar
ve benekler tekrarlanır.

20. yüzyılın ortaları

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Kürkman 2005,
s. 149 / 170; Bilgi 2006, s. 177 / 212),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3507.

20. yüzyılın ortaları

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Kürkman 2005,
s. 149 / 170; Bilgi 2006, s. 177 / 212),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3507.
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Kulpsuz Sürahi

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 28 cm, ağız ç. 6.5 cm, kaide ç. 9 cm
Env. No: PMK 135

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze,
patlıcan moru, yeşil ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut biçimli gövdeli, dışa çekik
ağızlı, ince silindirik boyunlu,
kapaklı ve halka kaidelidir. Gövde
rölyefli sarmal dilimlere ayrılmıştır.
Dilimlerin üzerinde karanfil,
lale ve küçük çiçeklerden oluşan
süslemeler tekrarlanır. Gövdenin
orta bölümünde, rozet çiçekleriyle
birbirine bağlanmış, içleri rozet çiçeği,
palmet ve küçük çiçeklerle bezenmiş
büyük baklava dilimleri vardır. Ağız
bölümünde dilimler ince bir şeritle
sınırlanır ve üst bölümde birbirine
bağlı rumi motiflerinin arasına yarım
gül motifleri işlenmiştir. Kapağın
üstünde rumili süsleme, tutacak
kısmında ise yapraklı çiçek motifi
görülür.
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Kulpsuz Sürahi

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 29.5 cm, ağız ç. 6.3 cm, kaide ç. 8.3 cm
Env. No: PMK 528

Beyaz/krem renkli hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze ve patlıcan moru
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli, dışa çekik ağızlı,
profilli ince silindirik boyunlu
ve halka kaidelidir. Gövde yatay
bordürlerle üç bölüme ayrılmıştır.
Üst bölümde boyundan gövdenin
ortasına inen dilimler kazımayla
meydana getirilmiş her birinin içi
uzun dallı çiçeklerle bezenmiştir.
Zikzak motifleriyle birbirinden
ayrılan bu dilimlerin aralarında
aynı çiçeklerin tekrarlandığı dikkati
çeker. Gövdenin orta bölümünde
içten dilimli sekiz adet madalyon
kabartmalı olarak verilmiştir. İçleri
sehpa benzeri bir obje üzerinde yer
alan vazodan çıkan dallı ve goncalı
yıldız çiçeklerle süslenmiştir. Bu
madalyonların arasında ince uzun
stilize palmetler vardır. Gövdenin alt
bölümünde, kabartmalı yaprakların
içleri stilize çiçek motifleriyle
doldurulmuştur. Ağız kenarında, ince
dilimli bordürden çıkan uzun yaprak
benzeri motifler görülür. Kaidede
Hilmi Kütahya damgası vardır.
Kapak oldukça ilginçtir. Mantar
şekilli uç kısmı şişenin ağzını kapatır.

Silindirik formlu iki kademeli olarak
yükselen kapağın soğana benzeyen
bir tutamağı bulunmaktadır. Kapağın
üzerinde stilize kelebek motifleri
tekrarlanır. Tutamağın üstü palmet
motifleriyle bezenmiştir.

Benzer örnek: Aynı örnek
(Kürkman 2005, s. 188 / 216),
Sadberk Hanım Müzesi (Carswell
1991, s. 87 / K. 98).
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Kulpsuz Sürahi

Kulpsuz Sürahi

y. 29.2 cm, ağız ç. 5.4 cm, kaide ç. 9.1 cm

y. 30.5 cm, ağız ç. 6.6 cm, kaide ç. 8.8 cm

Env. No: PMK 99

Env. No: PMK 64

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına, kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, patlıcan
moru, firuze renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Armut gövdeli,
dışa çekik düz ağızlı, profilli, ince
silindirik boyunlu ve halka kaidelidir.
Gövde, kabartmalı ve sarmal dilimli
yivlerle bölümlere ayrılmıştır.
Yivlerin içleri, hatayi, karanfil, lale ve
güllerden oluşan bitkisel bezemeler
ve düğümlü sekiz köşeli geometrik
kompozisyonlarla atlamalı olarak
süslenmiştir. Ağız kısmındaki profil
örgü motiflidir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Armut gövdeli,
dışa çekik ağızlı, ince silindirik
boyunlu ve halka kaidelidir. Gövdede
içleri hatayi ve rozet çiçekleriyle
bezenmiş birbirine bağlı büyük
rumiler tekrarlanmıştır. Rumilerin
uçları boyun kısmında düğüm yapar
ve içleri rozet çiçeği dolgulu stilize
palmetlerle sonlanır. Kaidede Hilmi
Kütahya damgası vardır.

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 87 / K. 98),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3141,
1971.
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19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 87 / K.
98), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Kürkman 2005, s. 186
/ 213-214; Bilgi 2006, s. 178 / 214).
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Kulpsuz Sürahi

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 29.7 cm, ağız ç. 5.8 cm, kaide ç. 7.7 cm
Env. No: PMK 96

124

Kulpsuz Sürahi

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 29.7 cm, ağız ç. 6.6 cm, kaide ç. 8.5 cm
Env. No: PMK 531

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Armut gövdeli,
dışa çekik ağızlı, ince silindirik
boyunlu ve halka kaidelidir. Gövde,
kaideden başlayarak yükselen ve içleri
çiçeklerle dolgulanmış birbirine bağlı
iri palmetler ile ağızdan başlayarak
gövdeye uzanan, içi stilize çiçekli iri
yapraklar ve bunlara bağlı çiçeklerle
süslenmiştir. Boyun kısmında
sapları düğümlü dairelerle birbirine
bağlanmış palmetler yer alır. Kaidede
Hilmi Kütahya damgası vardır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına, kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, sarı
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa çekik ağızlı,
profilli, ince silindirik boyunlu, kapaklı
ve halka kaidelidir. Gövdede iri stilize
lale, karanfil, sümbül ve rozet çiçekleri
birbirlerine ince dallarla bağlanmıştır.
Boyundaki profil eğik hatlarla
bezenmiştir. Ağız kısmında ve kapakta
rozet çiçeği ve yapraklardan gelişen
süsleme görülür.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 87 / K. 98),
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu
(Akalın-Bilgi 1997, s. 107 / 132, 108 /
133; Bilgi 2006, s. 178 / 214, s. 179 / 215).

Benzer örnek: Aynı örnek
(Kürkman 2005, s. 186 / 213-214),
Sadberk Hanım Müzesi (Carswell
1991, s. 87 / K. 98), Suna ve İnan
Kıraç Vakfı Koleksiyonu (AkalınBilgi 1997, s. 107 / 132; Bilgi 2006, s.
178 / 214).
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Kulpsuz Şişe

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 28 cm, ağız ç. 7 cm, kaide ç. 9 cm
Env. No: PMK 89

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve sarı
renkli dekorludur. Zemin kobalt
mavisi sırlıdır ve konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa çekik ağızlı, ince
silindirik boyunlu ve halka kaidelidir.
Gövdede, üzerinde ince yapraklı
mine ve rozet çiçeklerinin yer aldığı
ince ve uzun dallar ile bunların
etrafında gelişen çiçekli ve yapraklı
kıvrımlı dalların oluşturduğu grift bir
bitkisel süsleme bulunmaktadır. Ağız
kısmında firuze renkli ince bir şerit
vardır.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 87 / K.
98), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997, s.
107 / 132, 108 / 133; Bilgi 2006, s. 178 /
214, s. 179 / 215).
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 29.2 cm, ağız ç. 6.8 cm, kaide ç. 8 cm
Env. No: PMK 101

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze,
yeşil, patlıcan moru ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa çekik ağızlı, ince
silindirik boyunlu ve halka kaidelidir.
Gövdede iri hatayilerden çıkan
dallarla birbirine bağlanan hançer
yaprakları ve stilize karanfiller yer
alır. Gövdenin altındaki dilimli
kartuşlar büyük hatayilere dallarla
bağlı karanfil benzeri çiçeklerle
dolgulandırılmıştır. Ağızda dilimli
kartuşlar içerisinde, yarım rozet
çiçekler vardır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 107 / 132, 108 / 133; Bilgi
2006, s. 178 / 214, s. 179 / 215).
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128

Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 25 cm, ağız ç. 6.2 cm, kaide ç. 8 cm
Env. No: PMK 66

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa çekik ağızlı, ince
silindirik boyunlu ve halka kaidelidir.
Gövde içleri lale, çiçek ve yapraklarla
bezeli iri hançer yaprakları ile
şakayıklardan çıkan kalın dallar
üzerindeki iri rozet çiçeklerle
bezelidir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 107 / 132, 108 / 133; Bilgi
2006, s. 178 / 214, s. 179 / 215).
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129

Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 30 cm, ağız ç. 6.9 cm, kaide ç. 9 cm
Env. No: PMK 81

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve patlıcan moru renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa çekik ağızlı,
ince silindirik boyunlu ve halka
kaidelidir. Gövde, vazo benzeri stilize
motifler içerisinden çıkan nergislerle
bezenmiştir.
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 30.2 cm, ağız ç. 6.3 cm, kaide ç. 7.8 cm
Env. No: PMK 79

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil, patlıcan moru, sarı ve
siyah renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Armut gövdeli, dışa çekik
ağızlı, profilli ince silindirik boyunlu
ve halka kaidelidir. Gövde, vazo
benzeri stilize motifler içerisinden
çıkan nergislerle bezenmiştir.
Boyundaki silmede atlamalı olarak
yerleştirilmiş eşkenar dörtgen ve
yuvarlaklardan oluşan bezeme vardır.
Ağız kenarında ise yapraklı kıvrımlı
dallarla birbirine bağlanmış rozet
çiçekler tekrarlanmıştır.
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131

132

Kulpsuz Sürahi

Kulpsuz Sürahi

y. 22 cm, ağız ç. 3 cm, kaide ç. 9 cm

y. 30 cm, ağız ç. 7 cm, kaide ç. 9.5 cm

Env. No: PMK 97

Env. No: PMK 51

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Basık
küresel gövdeli, kalın profilli ağızlı,
ince düz silindirik boyunlu ve halka
kaidelidir. Gövdenin üst kısmında
keskin hatlı bir kademe bulunur.
Gövdede iri hatayi, mine çiçekli ve
yapraklarla bezeme yapılmıştır.
Gövdenin üst kısmında kobalt mavisi
zeminli olarak benzer süsleme tekrar
edilmiştir. İnce silindirik boyun
uzun ince yapraklarla bezenmiştir.
Ağızdaki profilde stilize küçük
çiçekler sıralanmıştır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına,
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil, patlıcan moru, siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli, dışa çekik ağızlı,
silmeli, ince silindirik boyunlu ve
halka kaidelidir. Gövdede düğümlü
palmet ve rumilerden gelişen

19. yüzyılın sonları

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları

ve atlamalı olarak yerleştirilmiş
süslemeler, boyunda uçları sivri
oklardan oluşan geometrik bir
kompozisyon görülür. Gövdenin
üst kesiminde ve ağız kenarında
birbiri içerisinden geçen rumilerin
oluşturduğu bir bant vardır. Aynı
süsleme kapakta da tekrarlanmıştır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 120 / 153; Soustiel 2000, s.164 / 123;
Bilgi 2006, s. 178 / 213, s. 184 / 223).
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133

Kulpsuz Sürahi

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 30 cm, ağız ç. 6.7 cm, kaide ç. 9 cm
Env. No: PMK 76

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru, yeşil ve sarı
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli, dışa çekik profilli
ağızlı, profilli ince silindirik boyunlu
ve halka kaidelidir. Gövdede geçmeli
rumi ve dalların meydana getirdiği
süsleme gruplarının aralarında hatayi
motifleri vardır. Gövde üzerindeki
ince bordürde beneklerden oluşan
süsleme görülürken, boyundaki
silmede atlamalı olarak yerleştirilmiş
eşkenar dörtgen ve yuvarlaklardan
oluşan bezeme ile bunun alt ve
üstünde üçgenlerden oluşan süsleme
yer alır. Boyunda hatayi motifleri
tekrarlanmıştır. Kapak küçük rozet
çiçeklerle, tutamağı ise papatya çiçeği
ile bezenmiştir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 120 / 153; Soustiel 2000, s.164
/ 123; Bilgi 2006, s. 178 / 213, s. 184 /
223).
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134

Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 27.3 cm, ağız ç. 6.5 cm, kaide ç. 8 cm
Env. No: PMK 43

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına sarı,
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru ve
yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Küresel gövdeli, dışa
çekik ağızlı, silmeli, ince silindirik
boyunlu ve halka kaidelidir. Gövde
ve boyunda içi çiçek ve yapraklarla
bezeli dilimli kartuşlar ile yapraklı
yarım rozet çiçeklerden oluşan
süsleme, gövdenin üst kısmı ile
boyundaki silme üzerinde ise zikzak
ve baklava dilimlerinden oluşan
süsleme görülür. Kapakta yarım
rozet çiçeklerden oluşan bezeme
tekrarlanmıştır. Kaidenin dibinde çok
silik yazılar seçilmektedir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 120 / 153; Soustiel 2000, s.164 / 123;
Bilgi 2006, s. 178 / 213, s. 184 / 223).

135

136

Kulpsuz Sürahi

Kulpsuz Sürahi

y. 16.7 cm, ağız ç. 4.6 cm, kaide ç. 6.2 cm

y. 31 cm, ağız ç. 8 cm, kaide ç. 9.2 cm

Env. No: PMK 141

Env. No: PMK 57

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Küresel gövdeli
kapaklı, dışa çekik profilli ağızlı,
profilli ince silindirik boyunlu ve
halka kaidelidir. Gövdenin üst
kısmında keskin hatlı bir kademe
vardır. Gövdede üçgen oluşturacak
şekilde birleştirilmiş yaprakların
iç ve dışındaki alanlar, birbirlerine
dallarla bağlanmış çok stilize
çiçek ve yapraklarla bezenmiştir.
Aynı süsleme boyun kısmında da
tekrarlanır. Gövdenin üstünde ve
boyun üzerinde yer alan silmede
zikzak motifi görülür. Kapağın üst
kısmı sivri konik (külah) biçimlidir
ve ince silindirik bir boyun ile
pedestal ayağa bağlanır. Alt kısmı
mantar tıpa formludur. Kapağın
üzerinde kasımpatı benzeri çiçekler
ile goncalar yapraklı dallarla birbirine
bağlanmıştır. Kapağın pedestal ayağı
üzerinde stilize palmet motiflerinden
oluşan süsleme tekrarlanır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Küresel gövdeli,
dışa çekik profilli ağızlı, silmeli, ince
silindirik boyunlu ve halka kaidelidir.
Gövde ve boyunda klasik İznik
çinilerinde görülen hatayi, şakayık,
lale, karanfil ve sümbüllerden oluşan
bitkisel bezeme görülür. Boyundaki
silme üzerinde atlamalı olarak
yerleştirilmiş eşkenar dörtgen ve
yuvarlaklardan oluşan bezeme,
bunun alt ve üstündeki bordürde
ise eğik hatlarla meydana getirilmiş
süslemeler vardır.

20. yüzyılın ortaları

20. yüzyılın ortaları

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 112 / 140; Soustiel 2000, s.164 / 123;
Bilgi 2006, s. 184 / 223), Kütahya Çini
Müzesi Env. No: 3508, 3509.
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138

Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 29 cm, ağız ç. 7.7 cm, kaide ç. 9 cm
Env. No: PMK 121

137

Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 29.2 cm, ağız ç. 5.8 cm, kaide ç. 7.5 cm
Env. No: PMK 133

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli, profilli dışa çekik
ağızlı, profilli ince silindirik boyunlu
ve pedestal ayaklıdır. Gövdede, içleri
iri hatayi motifleriyle bezeli oval
madalyonlar bulunur. Madalyonların
arasına karanfil ve gonca motifleri
yerleştirilmiştir. Gövdenin üst
kısmındaki bordürde simetrik olarak
yerleştirilmiş eşkenar dörtgen ve
yuvarlaklardan oluşan süsleme
görülür. Boyunda, karanfil ve
rozet çiçeklerden oluşan süsleme
tekrarlanmıştır. Boyundaki üçlü
profilde zencirek motifi ile eğik
hatlardan oluşan bezeme vardır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 112 / 140; Soustiel 2000,
s.164 / 123; Bilgi 2006, s. 184 / 223),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3362.
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve patlıcan moru renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli, dışa çekik ağızlı,
profilli ince silindirik boyunlu ve
pedestal ayaklıdır. Gövde, kıvrık iri
dallar üzerinde yer alan iri hatayi
motifleri ile hatayilere bağlı yapraklı
ve palmetli dallarla süslenmiştir.
Benzer süsleme boyunda tekrarlanır.
Boyundaki kobalt mavisi renkli
profilin alt ve üstünde yer alan
ince şeritlerde palmet motifleri
sıralanmıştır. Kapak küçük çiçek ve
yapraklı dallarla işlenmiş, tutamak
kısmı uzun taç yapraklı çiçekle
bezenmiştir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 116 / 146; Soustiel 2000, s.164
/ 123; Bilgi 2006, s. 185 / 224).

139

140

Kulpsuz Sürahi

Kulpsuz Sürahi

y. 32.5 cm, ağız ç. 6.7 cm, kaide ç. 8.5 cm

y. 25 cm, ağız ç. 6.5 cm, kaide ç. 7 cm

Env. No: PMK 59

Env. No: PMK 37

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Küresel gövdeli,
dışa çekik profilli ağızlı, silmeli,
ince silindirik boyunlu ve halka
kaidelidir. Gövde ve boyunda gül,
karanfil, lale, rozet çiçek, gonca
ile yapraklardan oluşan bitkisel
süsleme tekrarlanmıştır. Gövdenin
üst kısmında ve boyundaki silmede
atlamalı olarak yerleştirilmiş eşkenar
dörtgen ve yuvarlaklardan oluşan
bezeme ile bunun alt ve üstünde
zikzak motifleri yer alır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi
ve firuze renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Küresel gövdeli, dışa çekik
ağızlı, silmeli, ince silindirik boyunlu
ve halka kaidelidir. Gövdede kıvrık
dallar üzerindeki rozet çiçeği, yaprak
ve goncalardan oluşan süsleme
vardır. Benzer süsleme boyunda
da tekrarlanır. Gövdenin üst kısmı,
boyundaki silme ve kaide ince
bordürlere ayrılmış her birinin içi
perde motifini anımsatan dilimli
süslemeler ve baklava motifleriyle
bezenmiştir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 116 / 146; Soustiel 2000,
s. 164 / 123; Bilgi 2006, s. 185 / 224).

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 120 / 153; Soustiel 2000, s. 164 / 123;
Bilgi 2006, s. 178 / 213, s. 184 / 223).

20. yüzyılın ortaları

20. yüzyılın ortaları
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142

Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 20 cm, ağız ç. 5.2 cm, kaide ç. 7 cm
Env. No: PMK 69

141

Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 20.6 cm, ağız ç. 5.5 cm, kaide ç. 7 cm
Env. No: PMK 95

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına,
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Küresel gövdeli,
dışa çekik ağızlı, profilli ince silindirik
boyunlu ve halka kaidelidir. Gövdede
içleri yapraklı iri rozet çiçeklerle bezeli
dilimli kartuşlar vardır. Kartuşların
dışında kalan alanlar, yarım rozet
çiçeklerden çıkan uzun hançer
yaprakları ile küçük yapraklı ve çiçekli
dallarla süslenmiştir. Gövdedeki
bezeme boyun üzerinde de devam
eder. Silindirik boyundaki profil zincir
motifiyle bezenmiştir.

110

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Küresel gövdeli,
dışa çekik ağızlı, profilli ince silindirik
boyunlu ve halka kaidelidir. Gövdede
içleri yapraklı iri rozet çiçeklerle
bezeli dilimli kartuşlar vardır.
Kartuşların dışında kalan alanlarda
yarım rozet çiçeklerden çıkan uzun
hançer yapraklar ile küçük yapraklı
ve çiçekli dallar görülür. Gövdedeki
bezeme boyun üzerinde de devam
eder. Silindirik boyundaki profil zincir
motifiyle bezenmiştir.
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 20.5 cm, ağız ç. 5.3 cm, kaide ç. 6.5 cm
Env. No: PMK 138

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Küresel gövdeli,
dışa çekik ağızlı, profilli ince silindirik
boyunlu ve halka kaidelidir. Gövdede
içleri yapraklı iri rozet çiçeklerle
bezeli dilimli kartuşlar vardır.
Kartuşların dışında kalan alanlarda
yarım rozet çiçeklerden çıkan uzun
hançer yapraklar ile küçük yapraklı
ve çiçekli dallar görülür. Gövdedeki
bezeme boyun üzerinde de devam
eder. Silindirik boyundaki profil
zincir motifiyle bezenmiştir. Ağız
kısmında eksiklikler vardır. İçi
mumla doldurulmuş ve şamdan gibi
kullanılmıştır.
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 26.5 cm, ağız ç. 6.6 cm, kaide ç. 7.6 cm
Env. No: PMK 67

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli profilli, dışa çekik
ağızlı, profilli ince silindirik boyunlu
ve halka kaidelidir. Gövdede dilimli
kartuşların içi stilize palmet, küçük
çiçek ve yapraklarla dolgulanmıştır.
Kartuşların arasında içleri küçük
çiçeklerle bezeli iri palmet motifleri,
gövdenin üst kısmında ise palmet
motifleri ile rozet çiçeklerinin
tekrarlandığı süsleme görülür. İnce
silindirik boyun dikey şeritlerle
bölümlere ayrılmış, bunların içleri bir
dal üzerinde yer alan çiçek, palmet
ve yapraklarla bezenmiştir. Gövde
ve boyunda bulunan profillerin
üzerinde eğik çizgiler ile bunların
arasına yerleştirilmiş benekler vardır.
Gövdenin alt kısmında palmet
dizisinden oluşan bir bordür dikkat
çeker.
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 23.8 cm, ağız ç. 6 cm, kaide ç. 7.7 cm
Env. No: PMK 92

145

Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 30.5 cm, ağız ç. 6.5 cm, kaide ç. 9.7 cm
Env. No: PMK 63

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil, patlıcan moru
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Küresel gövdeli, dışa çekik
profilli ağızlı, silmeli, ince silindirik
boyunlu ve halka kaidelidir. Gövde,
bir kökten çıkan ikişer hançer
yaprağı ve ortalarındaki hatayi
motifleriyle bölümlere ayrılmış,
aralarına kalın dallar üzerinde rozet
çiçekler yerleştirilmiştir. Gövdenin
üst kısmında ok uçlarından oluşan
süsleme, boyundaki silmede ise
yaprak benzeri motifler ile bunun
alt ve üst şeritlerinde eğik hatlarla
bezeme yapılmıştır.
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru, yeşil
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Armut gövdeli, dışa çekik
ağızlı, profilli ince silindirik boyunlu
ve halka kaidelidir. Gövdenin alt
kısmında uçları palmetli yarım
şemse motiflerinin içleri çok stilize
çiçek ve yapraklarla doldurulmuştur.
Gövdede ince kıvrık dallar üzerinde
yer alan karanfil, rozet çiçek, gül ve
yapraklardan oluşan süslemeler
görülür. Boyundaki silmede atlamalı
olarak yerleştirilmiş eşkenar dörtgen
ve yuvarlaklardan oluşan bezeme yer
alır. Ağız kısmında gövde üzerindeki
bezeme kısmen de olsa tekrarlanır.
Ağız kenarında ise zikzaklı bezeme
vardır.
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Kulpsuz Sürahi

Kulpsuz Sürahi

y. 29.3 cm, ağız ç. 7 cm, kaide ç. 10.6 cm

y. 27.4 cm, ağız ç. 7 cm, dip ç. 16 cm

Env. No: PMK 113

Env. No: PMK 122

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil, patlıcan moru,
sarı ve renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Konik gövdeli, dışa çekik
profilli ağızlı, profilli ince silindirik
boyunlu ve pedestal ayaklıdır.
Gövdede içleri rozet çiçek ve küçük
yapraklarla bezeli dilimli şemse
motifleri sıralanmıştır. Şemse
motifleri birbirlerine rozet çiçeklerle
bağlanmış, aralara yarım çuha
çiçekleri yerleştirilmiştir. Beneklerle
süslü profil ve gövdenin üst
kısmındaki ince şerit eğik hatlarla
bezenmiştir. Aynı bezeme kaideye
geçişte tekrarlanır. Kaide üzerinde
küçük yapraklar ile üçgenlerden
oluşan süsleme görülür.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil ve patlıcan
moru renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Konik gövdeli, dışa çekik
profilli ağızlı, profilli ince silindirik
boyunlu ve düz diplidir. Gövdede,
uçları palmetli dilimli kartuşlar ile iri
gül motifleri yer alır. Üzerleri goncalı
ve yapraklı dallarla birleştirilmiş
bu motifler boyunda da tekrarlanır.
Gövdenin keskin hatlı üst kısmında,
yapraklardan meydana getirilmiş
sarmal bezemeli bir bordür vardır.
Aynı süsleme boynun ortasında yer
alan profilde de tekrarlanmış, alt ve
üstte yer alan diğer profilde ise eğik
hatlarla bezeme yapılmıştır.

20. yüzyılın ortaları

20. yüzyılın ortaları
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ikinci yarısı

y. 25 cm, ağız ç. 6.4 cm, kaide ç. 9.3 cm
Env. No: PMK 106
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 26 cm, ağız ç. 7.4 cm, kaide ç. 18.2 cm
Env. No: PMK 82

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve patlıcan moru renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Yarı
küresel gövdeli, dışa çekik profilli
ağızlı, profilli ince silindirik boyunlu
ve halka kaidelidir. Gövdede iri dallar
üzerine üst üste yerleştirilmiş rozet
çiçekler ile buna bağlı mine çiçekli
ve yapraklı dallardan oluşan
süsleme tekrarlanmıştır. Gövde ile
boyun arasındaki profil üzerinde
zikzaklı süsleme görülür.
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa çekik ağızlı, ince
silindirik boyunlu ve halka kaidelidir.
Gövdede yatay olarak yerleştirilmiş
üzerinde çok stilize çiçeklerin ve
yaprakların bulunduğu dallar ile
bezeme yapılmıştır.
Kaidede çok silik yazılar
seçilmektedir.
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 30 cm, ağız ç. 6.7 cm, kaide ç. 9.7 cm
Env. No: PMK 61

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa çekik profilli
ağızlı, ince silindirik boyunlu ve halka
kaidelidir. Gövdede içleri hatayi,
karanfil, gonca ve dallarla işlenmiş
dilimli kartuşlar bulunur. Balık pulu
süslü gövdede yer yer rozet çiçekleri
görülür ve bunları zeminden ayırmak
için etraflarına kontur çekilmiştir.
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 27 cm, ağız ç. 7.5 cm, kaide ç. 8.5 cm
Env. No: PMK 115

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru, yeşil ve sarı
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa çekik ağızlı, ince
silindirik boyunlu ve halka kaidelidir.
Gövdede palmet, rumi ve mine
çiçekleriyle dolgulu iri hatayi
motifleri dilimli şemseler içerisinde
yer alır. Balık pulu desenli gövdede
yer yer rozet çiçekler görülür ve
bunları zeminden ayırmak için
etraflarına kontur çekilmiştir.
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 30.5 cm, ağız ç. 7.2 cm, kaide ç. 10.3 cm
Env. No: PMK 114

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Armut
gövdeli, dışa çekik profilli ağızlı,
profilli ince silindirik boyunlu ve
halka kaidelidir. Gövdede palmet,
rumi ve mine çiçekleriyle dolgulu
iri hatayi motifleri dilimli şemseler
içerisinde yer alır. Balık pulu süslü
gövdede yer yer rozet çiçekler görülür
ve bunları zeminden ayırmak
için etraflarına kontur çekilmiştir.
Boyundaki profil üzerinde simetrik
olarak yerleştirilmiş eşkenar dörtgen
ve yuvarlaklardan oluşan süsleme
görülür.
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155

Kulpsuz Sürahi

Kulpsuz Sürahi

y. 34.4 cm, ağız ç. 8.2 cm, kaide ç. 9.2 cm

y. 30 cm, ağız ç. 5.8 cm, kaide ç. 9.5 cm

Env. No: PMK 112

Env. No: PMK 80

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil ve patlıcan
moru renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Küresel gövdeli, dışa çekik
ağızlı, profilli ince silindirik boyunlu
ve halka kaidelidir. Gövdede, içleri
büyük hatayi, rozet çiçek, gonca ve
hançer yapraklarıyla süslü, uçları
palmet motifli şemseler yer alır.
Balık pulu süslü gövdede yer yer
rozet çiçekler görülür ve bunları
zeminden ayırmak için etraflarına
kontur çekilmiştir. Gövdenin üst
kısmındaki bordürde eğik hatlardan
oluşan bezeme vardır. Boyundaki
profil üzerinde simetrik olarak
yerleştirilmiş eşkenar dörtgen ve
yuvarlaklardan oluşan süsleme
görülür. Profilin alt ve üst şeritlerinde
zikzak motifleri tekrarlanır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli, dışa çekik ağızlı,
profilli ince silindirik boyunlu ve
halka kaidelidir. Gövdenin alt ve
üst kısmında, içleri uzun yapraklı
rozet çiçeklerle bezeli dilimli yarım
kartuşlar vardır. Balık pulu süslü
gövdede yer yer rozet çiçekler görülür
ve bunları zeminden ayırmak için
etraflarına kontur çekilmiştir. Gövde
üstündeki bordürde ve boyundaki
profil üzerinde ince yapraklardan
oluşan süsleme tekrarlanmıştır.

20. yüzyılın ortaları

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 116 / 147; Soustiel 2000, s.164
/ 124; Bilgi 2006, s. 188 / 230).
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20. yüzyılın ortaları

156

157

Kulpsuz Sürahi

Kulpsuz Sürahi

y. 32 cm, ağız ç. 6.6 cm, kaide ç. 9.4 cm

y. 30 cm, ağız ç. 7.3 cm, kaide ç. 8.8 cm

Env. No: PMK 535

Env. No: PMK 102

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, mavi, firuze,
patlıcan moru, sarı ve koyu yeşil
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa çekik ağızlı,
profilli ince silindirik boyunlu ve
halka kaidelidir. Gövdenin üzerinde
keskin profilli bir kademe vardır.
Gövdede yapraklı iri kıvrım dallar
üzerinde rozet çiçek, karanfil,
süsen çiçekleri yer alır. Gövdenin
orta kısmında ve üstünde iri yeşil
yapraklarıyla katmerli güller rölyefli
olarak verilmiştir. Ortadaki iki gül
daha iri ve kırmızı, üst kısımdakiler
ise daha küçük ve sarı renkli olarak
işlenmiştir. Boyundaki profilde ortada
örgü motifi, altında ve üstünde eğik
hatlardan oluşan süsleme görülür.
Kademe üzerinde meandır motifi
tekrarlanır. Kapakta da kırmızı
renkli iri gül motifi rölyefli olarak
verilmiştir. Usta Adem Kara’nın
eserlerinden biridir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve patlıcan moru renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa çekik ağızlı, ince
silindirik boyunlu ve halka kaidelidir.
Gövdedeki süslemeler kalıplama
tekniği kullanılarak kabartmalı olarak
yapılmıştır. Bütün gövde stilize rumi
motifleriyle ve dallarla geometrik bir
kafes gibi örülmüştür. Bu geometrik
kompozisyonundaki motiflerin
çevresi beyaz konturla belirlenmiş,
geri kalan alanlar kobalt mavisi
renkli zeminle doldurulmuştur.
Ayrıca stilize yaprak, palmet ve çiçek
motifleri bulunmaktadır.

20. yüzyılın ikinci yarısı

20. yüzyılın ikinci yarısı

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 3098.
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Kulpsuz Sürahi

Kulpsuz Sürahi

y. 28.2 cm, ağız ç. 7.6 cm, kaide ç. 9.7 cm

y. 27 cm, ağız ç. 7.1 cm, kaide ç. 8.8 cm

Env. No: PMK 84

Env. No: PMK 88

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz astarlı,
şeffaf sırlı ve sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil,
patlıcan moru, ve siyah renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Armut gövdeli, profilli
dışa çekik ağızlı, ince silindirik boyunlu
ve halka kaidelidir. Gövdedeki iri dilimli
kartuşların içerisinde Arap harfleriyle
“maşaallah”, “el-kanâatü kenzûn la-yüfna”
(Kanaat tükenmez hazinedir) yazılıdır.
Kartuşların dışında kalan alanlar birbiri
içerisinden geçen hatlar ile bölümlere
ayrılmış, içleri palmet ve mine çiçekleriyle
bezenmiştir. Ayrıca gövdenin alt kısmında
ağaç benzeri bitkisel bezemeler görülür.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil, patlıcan moru ve siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa çekik ağızlı, ince
silindirik boyunlu ve halka kaidelidir.
Gövdedeki iri dilimli kartuşlardan
birinde Arap harfleriyle “Kütahya
Yadigarı” yazılı iken, diğer iki kartuşta
balık pulu motifi tekrarlanmıştır.
Kartuşların dışında kalan alanlar
birbiri içerisinden geçen hatlar ile
bölümlere ayrılmış, içleri palmet ve
mine çiçekleriyle bezenmiştir. Ayrıca
gövdenin alt kısmında ağaç benzeri
bitkisel bezemeler görülür.

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları

Benzer örnek: Kütahya Müzesi
(Demirsar Arlı 2007, s. 339 Foto. 10).
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19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları

Benzer örnek: Kütahya Müzesi
(Demirsar Arlı 2007, s. 339 Foto. 10).
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 29.6 cm, ağız ç. 6.6 cm, kaide ç. 9.3 cm
Env. No: PMK 134

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru, yeşil
ve siyah renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Küresel gövdeli, profilli dışa
çekik ağızlı, profilli ince silindirik
boyunlu, kapaklı ve halka kaidelidir.
Gövdede yer alan üç adet dilimli
madalyondan ikisinde gonca, rozet
ve yıldız çiçeklerden oluşan bitkisel
süsleme, birinde ise Arap harfleriyle
“Kütahya Yadigarı” yazısı yer
almaktadır. Madalyonların dışında
kalan bölümlerde rozet çiçeklere bağlı
karanfiller, yapraklar ve goncalar ile
süsleme yapılmıştır. Benzer süsleme
boyunda tekrarlanır. Gövdenin üst
bölümünde ve boyundaki profil
üzerinde eğik hatlardan oluşan
süsleme bordürü yer alır. Kapağın
üzeri pamuk motifine benzer
çiçeklerle bezenmiştir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 116 / 147; Soustiel 2000, s.164
/ 124; Bilgi 2006, s. 188 / 230), Ömer
Bortaçina Koleksiyonu (Kürkman
2005, s. 265 / 378-380).
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları

y. 24.3 cm, ağız ç. 6 cm, kaide ç. 8.5 cm
Env. No: PMK 65

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Keskin
profilli konik gövdeli, dışa çekik ağızlı,
profilli ince silindirik boyunlu ve halka
kaidelidir. Gövdedeki iri madalyon
içerisinde Arap harfleriyle “Kütahya
Yadigarı” yazılıdır. Diğer iki adet
dilimli şemse motifinin içerisinde
hatayi motifi vardır. Bunlar oldukça
iridir. Bütün gövde balık pulu ile
süslenmiştir. Gövde ve boyunda yer
yer küçük çiçekler görülür ve bunları
balık pulu zeminden ayırmak için
etraflarına kontur çekilmiştir. Kapakta
da benzer süslemeler tekrarlanır.
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın başları (1912)

y. 30.5 cm, ağız ç. 6.6 cm, kaide ç. 8.5 cm
Env. No: PMK 83

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil, patlıcan moru ve sarı
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa çekik ağızlı, ince
silindirik profilli boyunlu ve halka
kaidelidir. Gövdede içleri hatayi,
yapraklı rozet çiçek ve palmetlerle
bezeli iri, keskin hatlı, dilimli
kartuşlar tekrarlanır. Balık pulu süslü
gövdede, pulların aralarına stilize
palmetler yerleştirilmiştir. Boyun da
balık pulu desenlidir ve yer yer rozet
çiçekler vardır. Bunları zeminden
ayırmak için etraflarına kontur
çekilmiştir. Boyundaki silmede
atlamalı olarak yerleştirilmiş eşkenar
dörtgen ve yuvarlaklardan oluşan
bezeme yer alır. Gövde üzerindeki iri
kartuşlardan birinin içinde, Ermenice
“ . . 1
1912”(A.A.P. 1 Ocak 1912)
yazısı yer almaktadır. A. A. P. harfleri
kişinin adı soyadı ve babasının baş
harflerini temsil ediyor olmalıdır.
harfleri ise Yunvar’ın (Ocak)
kısaltması olarak YVN şeklinde
yazılmıştır.
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ortaları (10.7.1958)

y. 29.3 cm, ağız ç. 7.5 cm, kaide ç. 9.3 cm
Env. No: PMK 74

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Küresel gövdeli,
dışa çekik profilli ağızlı, profilli
ince silindirik boyunlu ve halka
kaidelidir. Gövde altıgen kartuşlara
bölünmüş, ortadaki tam altıgenlerin
içlerinde karanfil ve yaprak motifleri
altta ve üstte yer alan altıgenlerin
içlerinde ise yarım rozet çiçekler
bulunur. Boyunda aynı süslemeler
tekrarlanırken, gövde üzerindeki
bordürde birbirine bağlanmış
yapraklar ve aralarında üçgenlerden
oluşan süsleme vardır. Boyun
kısmındaki profilde üst üste iki ince
şerit yer alır ve bunların içerisine
eğik hatlar yerleştirilmiştir. Gövde
üzerindeki tam altıgenlerden birinde,
daire içerisinde Türkçe olarak “10 = 7
1958 Kütahya Hatırası” yazılıdır.
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 28.2 cm, ağız ç. 5.2 cm, kaide ç. 8.8 cm
Env. No: PMK 108

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf firuze sırlıdır.
Armut gövdeli, dışa çekik ağızlı, ince
silindirik boyunlu ve halka kaidelidir.
Kapak konik tutamaklıdır.
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ikinci yarısı

y. 22.5 cm, ağız ç. 3.7 cm, kaide ç. 9 cm
Env. No: PMK 177

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı ve şeffaf kobalt mavisi sırlıdır.
Küresel gövdeli, ince silindirik
boyunlu, pedestal ayaklıdır. Kaide
sırsızdır ancak yer yer sır akıntıları
görülür.
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Kulpsuz Sürahi
20. yüzyılın ikinci yarısı

y. 20 cm, ağız ç. 4.4 cm, kaide ç. 9.2 cm
Env. No: PMK 104

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına kobalt
mavisi ve patlıcan moru renkli
dekorludur. Armut gövdeli, dışa çekik
profilli ağızlı, ince silindirik boyunlu
ve halka kaidelidir. Gövde kobalt
mavisi ve patlıcan moru renkler ile
akıtma yapılarak bezenmiştir.
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Kulpsuz Sürahi/

Nargile

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 19.3 cm, ağız ç. 5.2 cm, kaide ç. 8.7 cm
Env. No: PMK 178

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf firuze sırlıdır. Çan
gövdeli, dışa dönük kalın profilli
ağızlı, ince silindirik boyunlu ve halka
kaidelidir.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 88 / K.
99), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 187 / 228).
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Vazo

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 28.5 cm, ağız ç. 17 cm, kaide ç. 13.4 cm
Env. No: PMK 120

168

Kulpsuz Sürahi/

Nargile

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru, sarı
ve yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Armut gövdeli, dışa çekik
ağızlı, yarı küresel kaidelidir. Gövde
kaideye silmeli küresel bir bölüm ile
bağlanır. Vazo bu formuyla kupayı
anımsatmaktadır. Gövdede içleri
rozet çiçeği ve yapraklarla süslü
palmet benzeri iri yapraklar vardır.
Bu bezemelerin aralarında küçük
stilize çiçekler yerleştirilmiştir.
Kaidede benzer süsleme tekrarlanır.
Kaideden gövdeye geçişi sağlayan
bölüm dikey şeritler ile bölünmüştür.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006,
s. 164 / 195).

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 19 cm, ağız ç. 5.2 cm, kaide ç. 8.3 cm
Env. No: PMK 179

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf firuze sırlıdır. Çan
gövdeli, dışa dönük kalın profilli
ağızlı, ince silindirik boyunlu ve halka
kaidelidir.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 88 / K.
99), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 187 / 228).
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171

Vazo

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 40 cm, ağız ç. 18.5 cm, kaide ç. 17.4 cm
Env. No: PMK 22

170

Vazo

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 29.7 cm, ağız ç. 14.2 cm, kaide ç. 10.2 cm
Env. No: PMK 130

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına patlıcan
moru dekorludur. Armut gövdeli,
dışa dönük ağızlı ve halka kaidelidir.
Gövdenin üst kısmında bir kademe
vardır. Gövdede iri dallar üzerinde
yer alan gül, karanfil, kozalak, rozet
çiçeği, gonca ve yapraklardan oluşan
süsleme görülür. Boyun kısmında,
ortada küçük mine çiçekleri, altta
ve üstte ise iri palmet motiflerinden
oluşan bordürler vardır. Kaidenin
altında “Hilmi Kütahya” damgası
bulunur.
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, ve yeşil renkli
dekorludur. Zemin kobalt mavisi
verilmiştir, konturlar siyahtır. Armut
gövdeli, dışa dönük ağızlı vazo
halka kaidelidir. Gövde üzerinde
şakayık, rozet çiçek ve kıvrık çiçekli
yapraklardan oluşan süsleme
tekrarlanmıştır. Boyuna geçişi
sağlayan kavis ile ağız kenarında ince
bir şerit halinde menderes motifini
andıran süsleme bulunur.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 93).

173

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 15.5 cm, ağız ç. 7.2 cm, kaide ç. 5.7 cm
Env. No: PMK 171

172

Vazo

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 15.5 cm, ağız ç. 7.5 cm, kaide ç. 6.5 cm
Env. No: PMK 189

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru, yeşil ve sarı
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa çekik ağızlı, ince
silindirik boyunlu ve halka kaidelidir.
Gövdenin üst kısmında keskin hatlı
bir kademe vardır. Gövdede bir sap
üzerinde yer alan altıgenlerin içinde
lale motifi ile hançer yaprakları
ve küçük goncalar yer alır. Bu
altıgenlerin dışında kalan alanlarda
yarım rozet çiçeklerle süsleme
tamamlanmıştır. Benzer süslemeler
boyunda küçük ölçekli olarak
tekrarlanır. Gövdenin üst kısmındaki
kademe üzerinde zincir bezemeli
bordür görülür.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Armut gövdeli,
dışa çekik ağızlı, ince silindirik
boyunlu ve halka kaidelidir.
Gövdenin üst kısmında keskin hatlı
bir kademe vardır. Gövdede yapraklı
ince dallarla birbirine bağlı yarım
ve tam rozet çiçeklerinden oluşan

süsleme tekrarlanır. Gövdenin
üst kısmında içleri rozet çiçeği ve
yapraklarla süslü dilimli kartuşlar
vardır. Ağız kısmında palmet motifli
bordür yer alır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006,
s. 186 / 227).

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 186
/ 227), Kütahya Çini Müzesi Env. No:
2394.
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174

175

Vazo

Vazo

y. 15.2 cm, ağız ç. 7.4 cm, kaide ç. 5.7 cm

y. 30.6 cm, ağız ç. 12.2 cm, kaide ç. 8.8 cm

Env. No: PMK 139

Env. No: PMK 52

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Armut gövdeli,
dışa çekik ağızlı, ince silindirik
boyunlu ve halka kaidelidir.
Gövdenin üst kısmında keskin hatlı
bir kademe vardır. Gövdede, yapraklı
ince dallarla birbirine bağlı yarım
ve tam rozet çiçeklerinden oluşan
süsleme tekrarlanır. Gövdenin
üst kısmında içleri rozet çiçeği ve
yapraklarla süslü dilimli kartuşlar
vardır. Ağız kısmında palmet motifli
bordür yer alır. Ağız ile kaidenin bir
bölümü eksiktir. Gövdede bozulmalar
görülür.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve patlıcan moru renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Armut
gövdeli, ince boyunlu, dışa çekik
geniş ağızlı ve pedestal ayaklıdır.
Gövdede kıvrım dallarla birbirine
bağlanan iri palmet ve rumilerden
gelişen bitkisel kompozisyon
tekrarlanmıştır.

20. yüzyılın ortaları

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006,
s. 186 / 227)
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20. yüzyılın ortaları

176

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 21 cm, ağız ç. 8.5 cm, kaide ç. 7 cm
Env. No: PMK 93

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil, sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Armut gövdeli,
dışa dönük ağızlı vazo, halka tipli
kaidelidir. Gövdeden silindirik
boyuna kademe ile geçilir. Gövdede
hatayi, palmet, küçük çiçek ve iri
hançer yapraklarından oluşan bitkisel
süsleme görülür. Ağız kısmında
palmetlerden oluşan süsleme görülür.
Gövdenin üst kısmında yer alan
kademenin üzerinde simetrik olarak
yerleştirilmiş eşkenar dörtgen ve
yuvarlaklardan oluşan bezeme yer
alır.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 93).

177

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 48 cm, ağız ç. 16.5 cm, kaide ç. 14 cm
Env. No: PMK 17

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına kobalt
mavisi, sarı, kırmızımsı kahverengi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Armut gövdeli,
ince boyunlu, dışa çekik geniş
ağızlı ve pedestal ayaklıdır. Gövde
üzerinde krizantemler ile bunları
çevreleyen kıvrımlı yapraklardan
oluşan süslemeler tekrarlanırken
gövdenin üst kısmında uçlarında
palmetler bulunan kartuşlar ters
yerleştirilmiş ve içlerine gövdedeki
çiçeklere bağlanan krizantemler
yerleştirilmiştir. Boyun ve kaidede
yapraklı rozet çiçekler tekrarlanır.
Kaidede altı köşeli bir yıldız gövdeye
doğru yükselerek uçları palmetlerle
sonlanan vazo benzeri süslemelere
dönüşür.

129

178

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 65 cm, ağız ç. 24cm, kaide ç. 18 cm
Env. No: PMK 15

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına kobalt
mavisi, firuze, kırmızı, sarı ve siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, yarı küresel biçimli
kaideli ve dışa çekik geniş ağızlıdır.
Gövde ve kaide üzerinde uçları
düğümlü birer bezemeyle sonlanan
palmet motiflerine bağlı şemselerin
ara boşluklarında 12 kollu yıldızlar
ile bunların arasında gelişen altı
köşeli yıldızlardan oluşan geometrik
bir kompozisyon yer alır. Altlı üstlü
yerleştirilen şemse motiflerinin içleri
palmet ve rumilerden meydana gelen
bitkisel kompozisyonlarla süslüdür.
Aynı bezeme boyun kısmında da
görülür. Ancak boyun ile gövde
arasında kalan kısım kalın bir şerit
halinde yine palmet ve rumilerden
gelişen bezeme ile süslenmiştir.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 91),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 2592,
3349.
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179

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 64 cm, ağız ç. 24.5 cm, kaide ç. 21.5 cm
Env. No: PMK 16

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına firuze,
kobalt mavisi, kahverengimsi
kırmızı, sarı, yeşil ve siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, yarı küresel biçimli
kaideli ve dışa çekik geniş ağızlıdır.
Küresel kaide üzerinde sekiz köşeli
yıldızdan gelişen iç içe geçmeli,
uçları düğümlü geometrik bir
kompozisyon tekrarlanmıştır.
Bu motiften altı adet bulunur ve
motiflerin üst ve alt bölümlerinde
rumilerden gelişen motifler yer alır.
Armut biçimli gövde sekiz bölüme
ayrılmıştır. Üstten dilimli bir çerçeve
ile belirlenen bu bölümlerin içleri
palmet ve rumilerden gelişen bitkisel
bezemelerle işlenmiştir. Ayrıca her
bir bölümün içerisine düğümlü
yıldızlar yerleştirilmiştir. Süslemeler
içerisinde küçük düğümlü bezemeler
de bulunur. Benzer süsleme boyun
kısmında da görülür. Ancak boyun
ile gövde arasında kalan kısım
kalın bir şerit halinde yine palmet
ve rumilerden gelişen bezeme ile
süslenmiştir. Eserin kaidesinin iç
kısmında büyük harflerle, Türkçe
olarak Metin Çini Kütahya yazılıdır.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 91), Kütahya
Çini Müzesi Env. No: 2592, 3349.

131

180

181

Vazo

Vazo

y. 39.5 cm, ağız ç. 8.6 cm, kaide ç. 10.7 cm

y. 22.5 cm, ağız ç. 6 cm, kaide ç. 8 cm

Env. No: PMK 129

Env. No: PMK 137

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze ve patlıcan moru
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa çekik ağızlı, ince
silindirik boyunlu ve halka kaidelidir.
Gövde, içleri rozet çiçek ve stilize
yapraklarla bezenmiş, palmet motifli
uçları birleşen yarım şemse motifleri
ile bezenmiştir. Şemse motiflerinin
aralarında hatayi, lale, karanfil,
sümbül motifleri ve yapraklardan
gelişen bitkisel süsleme görülür.
Gövdenin üst kısmındaki bordürde,
dalgalı yapraklar arasına yerleştirilmiş
küçük çiçeklerden oluşan zencirek
benzeri süsleme yer alır. Ağızda
kırıklar vardır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi
ve firuze renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Armut gövdeli, dışa çekik
ağızlı, ince silindirik boyunlu ve
halka kaidelidir. Gövdenin üst
kısmında keskin hatlı bir kademe
vardır. Gövdede, büyük yarım
rozet çiçeklerinden çıkan, üzeri
gonca, palmet ve rozet çiçekleriyle
bezenmiş ince dallar tekrarlanmıştır.
Gövdenin üst kısmında dalgalı
yapraklar arasına yerleştirilmiş küçük
çiçeklerden oluşan zencirek benzeri
süslemeli bordür yer alır. Boyamada
ve sırda bozulmalar vardır. Kaidenin
ve ağzın bir bölümü eksiktir.

20. yüzyılın ortaları

132

20. yüzyılın ortaları

183

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 23.5 cm, ağız ç. 11 cm, kaide ç. 10 cm
Env. No: PMK 36

182

Vazo

20. yüzyılın ilk yarısı

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, sarı, patlıcan moru
ve yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Armut gövdeli, dışa dönük
dalgalı ağızlı ve halka kaidelidir.
Gövdeden silindirik boyuna kademe
ile geçilir. Gövdenin alt ve üstünde
içleri palmet ve rumilerle bezeli dilimli
kartuşlar bulunur. Arada atlamalı
olarak yerleştirilmiş lale ve sapından
kırılmış karanfil motifleri ile bunlara

bağlı yapraklar vardır. Bu motiflerin
dışında kalan alanlar küçük spiral
kıvrımlarla dolgulanmıştır. Gövdenin
üst kısmındaki kademeli alanda
spiral motifler yapraklarla birbirinden
ayrılmıştır. Vazonun ağız ve kaide
kenarında üçgen motifler ve stilize
palmetlerden oluşan bordür tekrarlanır.

Benzer örnek: Ömer Bortaçina
Koleksiyonu (Kürkman 2005, s. 172
/ 204), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997, s.
115 / 143; Bilgi 2006, s. 186 / 227),
“Azim Çini” fabrikası üretimi vazo
(Kütahya Seramik Müzesi, Env. No:
3334, 3369).

y. 34.5 cm, ağız ç. 9.5 cm, kaide ç. 13.2 cm
Env. No: PMK 50

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil, patlıcan moru ve siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, iç bükey kavisli
kademeli boyunlu, içe çekik dilimli
ağızlı ve pedestal ayaklıdır. Gövdede,
İznik çinilerindeki süslemeleri
anımsatan, içleri bahar dallı şeritlerin
meydana getirdiği şemse motiflerinin
araları hatayiler ve yapraklı çiçeklerle
süslenmiştir. Kademeli boynun alt
kısmında altlı üstlü yerleştirilmiş rozet
çiçekler, üst bölümde ise yarım rozet
çiçek, yaprak ve karanfil motiflerinden
oluşan süsleme görülür. Kaidede içleri
yapraklı çiçeklerle bezeli iri üçgenler
yer alır.
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184

185

Vazo

Vazo

y. 25 cm, ağız ç. 11 cm, kaide ç. 10 cm

y. 25.5 cm, ağız ç. 10 cm, kaide ç. 8.5 cm

Env. No: PMK 39

Env. No: PMK 41

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, sarı, patlıcan moru ve yeşil
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa dönük dalgalı
ağızlı ve halka kaidelidir. Gövdeden
silindirik boyuna kademe ile geçilir.
Gövdenin alt ve üstünde içleri
palmet ve rumilerle bezeli dilimli
kartuşlar bulunur. Arada atlamalı
olarak yerleştirilmiş lale ve sapından
kırılmış karanfil motifleri ile bunlara
bağlı yapraklar vardır. Bu motiflerin
dışında kalan alanlar küçük
spiral kıvrımlarla dolgulanmıştır.
Gövdenin üst kısmındaki kademeli
alanda spiral motifler yapraklarla
birbirinden ayrılmıştır. Vazonun ağız
ve kaide kenarında üçgen motifler ve
stilize palmetlerden oluşan bordür
tekrarlanır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına sarı,
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru, yeşil ve siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa dönük dalgalı
ağızlı ve halka kaidelidir. Gövdeden
silindirik boyuna kademe ile geçilir.
Gövde ve boyunda iri çiçeklere
bağlı yapraklarla baklava dilimi
oluşturulmuş, aralar kıvrımlı dallar

20. yüzyılın ortaları

Benzer örnek: Ömer Bortaçina
Koleksiyonu (Kürkman 2005, s. 172
/ 204), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997, s.
115 / 143; Bilgi 2006, s. 186 / 227),
“Azim Çini” fabrikası üretimi vazo
(Kütahya Seramik Müzesi, Env. No:
3334, 3369).
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20. yüzyılın ortaları

üzerinde yer alan yaprak, rozet çiçeği
ve goncalarla dekore edilmiştir.
Boyun ile gövde arasındaki kademeli
bölümde meandır motifini anımsatan
süsleme görülür. Ağız kenarında
ise üçgenlerden oluşan süsleme
tekrarlanmıştır.

Benzer örnek: Ömer Bortaçina
Koleksiyonu (Kürkman 2005, s. 172
/ 204), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 115 / 143; Bilgi 2006, s. 186 / 227),
“Azim Çini” fabrikası üretimi vazo
(Kütahya Seramik Müzesi).

186

187

Vazo

Vazo

y. 25 cm, ağız ç. 11.5 cm, kaide ç. 10.6 cm

y. 25.5 cm, ağız ç. 11.2 cm, kaide ç. 9.5 cm

Env. No: PMK 48

Env. No: PMK 38

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil, patlıcan moru
ve siyah renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Armut gövdeli, dışa dönük
dalgalı ağızlı ve halka tipli kaidelidir.
Gövdeden silindirik boyuna kademe
ile geçilir. Gövde ve boyunda çok
iri lale, gül, rozet çiçeği ve hançer
yapraklarından oluşan bezeme
vardır. Gövdenin üstünde zikzaklı bir
bordür yer alır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Armut gövdeli,
dışa dönük dalgalı ağızlı ve halka
kaidelidir. Gövdeden silindirik
boyuna kademe ile geçilir. Gövde
ve boyunda iri palmet motifleri ile
bu palmet motiflerinin uçlarında ve
aralarında oluşan ve düğümlü yıldız
motiflerinden gelişen geometrik
kompozisyon bulunur. Gövdenin üst
kısmındaki kademeli bölümde zincir
motifli ince bordür yer alır.

20. yüzyılın ortaları

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 100,
101), Ömer Bortaçina Koleksiyonu
(Kürkman 2005, s. 172 / 204), Suna
ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu
(Akalın-Bilgi 1997, s. 115 / 143; Bilgi
2006, s. 186 / 227) “Azim Çini”
fabrikası üretimi vazo (Kütahya
Seramik Müzesi).

20. yüzyılın ortaları

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 100, 101).
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188

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 24.5 cm, ağız ç. 11.5 cm, kaide ç. 10.4 cm
Env. No: PMK 46

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil ve siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa dönük dalgalı
ağızlı ve halka kaidelidir. Gövdeden
silindirik boyuna kademe ile geçilir.
Gövdenin üst kısmı, sekiz kollu
yıldızlar ile bunların arasında
gelişen geometrik kompozisyonlarla
bezeliyken, alt kısımda içleri palmet
ve rumilerle süslü dilimli kartuşlar
vardır. Boyunda da benzer süslemeler
tekrarlanır. Ağız ve kaidede üçgenli,
ok motifli bordürler görülür.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 101),
Kütahya Seramik Müzesi, Env. No:
3350.

189

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 31.5 cm, ağız ç. 14 cm, kaide ç. 10.5 cm
Env. No: PMK 20

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına sarı,
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil ve siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli, dışa dönük dalgalı
ağızlı, silindirik boyunlu ve halka
kaidelidir. Gövde üzerinde üstte ve
altta uçları palmetli dilimler vardır.
Bunların içi palmet ve rumilerden
oluşan girift bir kompozisyonla
işlenmiştir. Gövdenin üzerinde
atlamalı olarak yerleştirilmiş lale ve
sapından kırılmış karanfil motifleri
ile bunlara bağlı yapraklar vardır.
Boyun ile gövdenin birleştiği
bordürde küçük yapraklar ile spiral
kıvrımlardan oluşan süsleme görülür.
Boyunda palmet ve rumilerden
gelişen bitkisel bezeme mevcuttur.
Kaide ve ağız kenarında ok uçlarına
benzer süsleme tekrarlanır.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 93).
Kütahya Seramik Müzesi, Env. No:
3348.
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191

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 12 cm, ağız ç. 5.5 cm, kaide ç. 5.3 cm
Env. No: PMK 254

190

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 23.5 cm, ağız ç. 9.3 cm, kaide ç. 8.8 cm
Env. No: PMK 47

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, firuze, yeşil,
sarı ve siyah renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Armut biçimli
gövdeli, dışa dönük dalgalı ağızlı
ve pedestal ayaklıdır. Gövde dilimli
kemerler ile bunları taşıyan ince
sütunlarla dört bölüme ayrılmıştır. Bu
mimari yaratımın içerisinde palmet
ve rumilerden gelişen süslemeler
ile ortada düğümlü bir yıldız motifi
bulunur. Benzer süslemeler kaide
ve boyunda tekrarlanmış, ince
sütunların içleri menderes motifiyle
bezenmiştir. Ağız ve kaidede üçgenli,
ok motifli bordürler görülür.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Küresel gövdeli,
dışa çekik dalgalı ağızlı, ince silindirik
boyunlu ve pedestal ayaklıdır.
Gövdede yapraklı ince dallar
üzerinde iri gonca, tomurcuk ve çuha
çiçeklerinden oluşan süsleme görülür.
Ağız kenarında ve kaidede, yan yana
sıralanmış palmet motifli bordürler
vardır.

Benzer örnek: İstanbul Ömer
Bortaçina Koleksiyonu (Kürkman
2005, s. 172 / 204).
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193

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 17 cm, ağız ç. 7.3 cm, kaide ç. 7 cm
Env. No: PMK 262

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli, dışa çekik dalgalı
ağızlı, ince silindirik boyunlu ve
pedestal ayaklıdır. Gövdede dilimli
yarım şemse motiflerinin içleri

192

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 29.8 cm, ağız ç. 12.5 cm, kaide ç. 10.2 cm
Env. No: PMK 132

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli, dışa çekik dalgalı
ağızlı, ince silindirik boyunlu
ve pedestal kaidelidir. Gövdede
birbirlerine dallar ve yapraklarla
bağlanmış iri hatayi motifleri, rozet
çiçekleri ve hançer yapraklarından
oluşan süsleme görülür.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 93); İstanbul
Ömer Bortaçina Koleksiyonu
(Kürkman 2005, s. 172 / 204).
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yapraklı yarım gül motifleriyle diğer
alanlar ise üzüm salkımları ve asma
yapraklarıyla süslenmiştir. Gövdeden
kaideye geçişi sağlayan boyunda, içi
eğik hatlarla işlenmiş iki bordürün
arasında asma yaprakları ile
goncalardan oluşan süsleme görülür.
Kaide kenarında yan yana sıralanmış
palmet motifleri yer alır.

Benzer örnek: İstanbul Ömer
Bortaçina Koleksiyonu (Kürkman
2005, s. 172 / 204).

194

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 24 cm, ağız ç. 10 cm, kaide ç. 8.8 cm
Env. No: PMK 116

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına,
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Armut
gövdeli vazo, dışa çekik dalgalı ağızlı,
ince silindirik boyunlu ve pedestal
ayaklıdır. Gövdede ucu palmet motifli
yarım şemse motiflerinin içleri stilize
gonca ve rozet çiçeklerle süslenmiştir.
Şemse motiflerinin dışında kalan
alanlarda iri güller ve yapraklardan
oluşan bezeme tekrarlanır. Gövdenin
üst ve alt kısmında zikzak süslemeli
bir bordür vardır. Ağız kenarında ve
kaidede palmetlerden oluşan süsleme
görülür.

Benzer örnek: İstanbul Ömer
Bortaçina Koleksiyonu (Kürkman
2005, s. 172 / 204).

195

Vazo

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 16.5 cm, ağız ç. 7.5 cm, kaide ç. 6.7 cm
Env. No: PMK 190

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
yeşil ve siyah renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Armut gövdeli,
dışa çekik dalgalı ağızlı, silindirik
boyunlu ve pedestal ayaklıdır.
Gövdede kıvrımlı dallar üzerinde
iri rozet çiçekler ile mine çiçekleri
ve küçük yapraklardan oluşan
süsleme görülür. Altta ve üstte, uçları
kıvrımlı S şekilli motifler ile bezeme
yapılmıştır. Karşılıklı yerleştirilmiş
bu süslemelerin arasında zincir
bezeli bir bordür bulunur. Boyun,
kıvrımlı ince bir dal üzerinde yer alan
yaprak, gonca ve mine çiçeklerden
oluşan süsleme ile çevrelenmiştir.
Ağız kenarında ve kaidede, yan yana
yerleştirilmiş üçgenlerden oluşan
bezeme vardır.
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196

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 29 cm, ağız ç. 13.7 cm, kaide ç. 10.4 cm
Env. No: PMK 87

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, ve patlıcan moru renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli, dışa dönük ağızlı
ve pedestal ayaklıdır. Gövdenin üst
kısmında keskin bir kademe vardır.
Gövdede, içleri hatayi, ağaç benzeri
bitkisel motif ve hançer yapraklı rozet
çiçeklerle doldurulmuş uçları palmetli
dilimli şemse motifleri görülür. Bu
şemse motiflerinden birinin içinde
Arap harfleriyle “Kütahya Yadigarı”
yazılıdır. Kaidede de üçgenlerin
sıralandığı bordür yer alır.
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198

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 25.5 cm, ağız ç. 10.7 cm, kaide ç. 10 cm
Env. No: PMK 105

197

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 25.3 cm, ağız ç. 10.5 cm, kaide ç. 10.2 cm
Env. No: PMK 49

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil, patlıcan moru ve siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli, dışa dönük dalgalı
ağızlı ve pedestal ayaklıdır. Gövdeden
silindirik boyuna kademe ile geçilir.
Gövdenin ortasındaki zikzak
bordürlü iri yuvarlak madalyonda
Arap harfleriyle “Kütahya Yadigarı”
yazılıdır. İçi çiçek, lale ve yaprak
motifleriyle bezeli diğer kartuş ise
dilimlidir. Balık pulu süslü gövdede
yer yer rozet çiçekleri görülür ve
bunları zeminden ayırmak için
etraflarına kontur çekilmiştir.
Gövde üzerinde ve kaidede ince
yapraklardan oluşan bordür
tekrarlanır. Ayrıca ağız ve kaidede,
üçgenler ile uçları benekli ince
çubuklardan meydana gelen süsleme
vardır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil, patlıcan moru ve siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli, dışa çekik dalgalı
ağızlı ve pedestal ayaklıdır. Gövdeden
silindirik boyuna kademe ile geçilir.
Gövdenin ortasındaki zikzak
bordürlü iri yuvarlak madalyonda
Arap harfleriyle “Kütahya Yadigarı”
yazılıdır. İçi çiçek, lale ve yaprak
motiflerle bezeli diğer kartuş ise
dilimlidir. Balık pulu süslü gövdede
yer yer rozet çiçekler görülür ve
bunları zeminden ayırmak için
etraflarına kontur çekilmiştir.
Gövde üzerinde ve kaidede ince
yapraklardan oluşan bordür
tekrarlanır. Ayrıca ağız ve kaidede,
üçgenler ile uçları benekli ince
çubuklardan meydana gelen süsleme
vardır.

Benzer örnek: Kütahya Seramik
Müzesi, Env. No: 3128, 3451, 3473.

Benzer örnek: Kütahya Seramik
Müzesi, Env. No: 3128, 3451, 3473.
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199

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 29.3 cm, ağız ç. 13 cm, kaide ç. 10.7 cm
Env. No: PMK 85

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Küresel gövdeli,
dışa dönük dilimli ağızlı ve pedestal
ayaklıdır. Gövdeden silindirik
boyuna kademe ile geçilir. Gövdenin
ortasındaki iri yuvarlak madalyonda
Arap harfleriyle “Kütahya Yadigarı”
yazılıdır. Diğer iri dilimli kartuşlarda
büyük hatayi motifleri bulunur.
Balık pulu süslü gövdede yer yer
rozet çiçekler görülür ve bunları
zeminden ayırmak için etraflarına
kontur çekilmiştir. Gövdenin
üzerinde, kaidenin gövdeye
bağlandığı silindirik boyunda ve
kaide üzerinde ince kıvrık yapraklarla
birbirine bağlanan rozet çiçeklerin
oluşturduğu süslemeler tekrarlanır.
Ağız kısmında ise palmetlerin
sıralandığı bordür yer alır.
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200

Vazo

20. yüzyılın ortaları
y. 29.5 cm, ağız ç. 12.5 cm, kaide ç. 10.6 cm
Env. No: PMK 62

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil, patlıcan moru
ve siyah renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Küresel gövdeli, dışa dönük
ağızlı, pedestal ayaklıdır. Gövdeden
silindirik boyuna kademe ile geçilir.
Gövdenin ortasındaki dilimli
bordürlü iri yuvarlak madalyonda
Arap harfleriyle “Kütahya Yadigarı”
yazılıdır. İçi iri bir hatayi ve küçük
rozet çiçekleriyle bezeli diğer
kartuş da dilimlidir. Balık pulu
süslü gövdede yer yer rozet çiçekler
görülür ve bunları zeminden ayırmak
için etraflarına kontur çekilmiştir.
Kaidenin gövdeye bağlandığı
silindirik boyunda ince kıvrık
yapraklardan oluşan bir bezeme,
kaidenin geniş bölümünde ise
palmetler bulunur.
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201

203

Vazo

Vazo

y. 19.3 cm, ağız ç. 10 cm, kaide ç. 9 cm

y. 19.5 cm, ağız ç. 14.3 cm, kaide ç. 11 cm

Env. No: PMK 205

Env. No: PMK 32

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı ve şeffaf sırlıdır. Küresel
gövdeli, dışa çekik dalgalı ağızlı,
silindirik boyunlu ve pedestal
kaidelidir. Beyaz ve kırmızı renkli
küçük seramik parçalarının gövde
yüzeyine yapıştırılmasıyla meydana
getirilmiştir. Modern bir görünüme
sahip bu örneğe kumlu vazo da
denilir. Boyun ve dalgalı ağız sadedir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, sarı, yeşil ve siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli, dışa çekik ağızlı
ve halka kaidelidir. Gövde dalgalı
bezeme ile ikiye ayrılmış, alt ve üstte
kalan alanlar siyah zemin üzerine
iri papatya çiçekleriyle süslenmiştir.
Ortada iri lale ve karanfiller yapraklı
dallarla birbirine bağlanmıştır.
Motifler kabadır. Gövdenin üst kısmı
ile boyunda, kıvrımlı yapraklarla
birbirine bağlanmış rozet çiçekler,
zikzaklar ve meandır motifinden
oluşan ince bordürler bulunur.
Gövdenin altında ise üçgen ve
bitkilerden oluşan zikzaklı süsleme
tekrarlanmıştır.

20. yüzyılın ikinci yarısı

20. yüzyılın ikinci yarısı

202

Vazo

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 9.2 cm, ağız ç. 4.7 cm, kaide ç. 3.6 cm
Env. No: PMK 283

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı ve şeffaf firuze sırlıdır.
Armut gövdeli, silindirik boyunlu,
dışa çekik ağızlı ve halka kaidelidir.
Gövdeden boyuna geçişte keskin
kademelidir.
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204

Vazo

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 14.7 cm, ağız ç. 8 cm, kaide ç. 5.5 cm
Env. No: PMK 206

Beyaz/krem renkli hamurlu, krem
renkli astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi
ve mavi dekorludur. Oval gövdeli,
dışa çekik ağızlı, silindirik boyunlu,
yüksek ayaklı ve düz diplidir.
Gövdede dalgalı hatlardan ve renkli
noktalardan oluşan modern bir
süsleme yapılmıştır.

205

Vazo

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 14 cm, ağız ç. 7.7 cm, kaide ç. 5.8 cm
Env. No: PMK 182

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına sarı ve
siyah renkli dekorludur. Armut gövdeli,
dışa çekik ağızlı ve halka kaidelidir.
Gövdede iri asma yapraklarından
oluşan bezeme tekrarlanmıştır.

206

Çift Kulplu Vazo
20. yüzyılın ortaları

y. 24.5 cm, ağız ç. 10.6 cm, kaide ç. 9.5 cm
Env. No: PMK 35

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, sarı,
patlıcan moru, yeşil ve siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Kupa
tipli, konik gövdeli, çift kulplu, dışa
çekik ağızlı, iç bükey kavisli boyunlu
ve pedestal ayaklıdır. Gövde, boyun
ve kaidede içleri palmet ve rumilerle
bezeli şemse motifleri ile kıvrım
dallarla birbirine bağlanmış küçük
şakayık, gonca ve rozet çiçekli bitkisel
bezeme tekrarlanmıştır. Konik
gövdenin boyuna bağlandığı keskin
bölümde üst üste yerleştirilmiş
yaprakların ayırdığı çarpı ve artı
motiflerinden oluşan geometrik
süsleme bordürü vardır. Kaidede
stilize palmetler yer alır. Kulplar ise
küçük yaprak ve çiçeklerle bezelidir.

Benzer örnek: “Azim Çini” fabrikası
üretimi vazo (Kütahya Askeri
Müze).
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207

Çift Kulplu Vazo
20. yüzyılın ortaları

y. 25 cm, ağız ç. 10.6 cm, kaide ç. 9.4 cm
Env. No: PMK 45

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, sarı,
patlıcan moru, yeşil ve siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Kupa tipli, konik gövdeli, çift kulplu,
dışa çekik ağızlı, iç bükey kavisli
boyunlu ve pedestal ayaklıdır.
Gövde, boyun ve kaidede içleri
palmet ve rumilerle bezeli şemse
motifleri ile kıvrım dallarla birbirine
bağlanmış küçük şakayık, gonca,
rozet çiçekli bitkisel bezeme
tekrarlanmıştır. Konik gövdenin
boyuna bağlandığı keskin bölümde
üst üste yerleştirilmiş yaprakların
ayırdığı çarpı ve artı motiflerinden
oluşan geometrik süsleme bordürü
vardır. Kaidede stilize palmetler yer
alır. Kulplar ise küçük yaprak ve
çiçeklerle bezelidir.

Benzer örnek: “Azim Çini” fabrikası
üretimi vazo (Kütahya Askeri
Müze).

208

Çift Kulplu Vazo
20. yüzyılın ortaları

y. 31 cm, ağız ç. 10.4 cm, kaide ç. 9.1 cm
Env. No: PMK 124

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, dışa çekik dalgalı
ağızlı ve pedestal ayaklıdır. Üstte iki,
kaide kısmında ise altı adet olmak
üzere, kalıplama tekniği ile meydana
getirilmiş sekiz tane, kıvrımlı ve
ajurlu kulbu vardır. Kulpları açısından
oldukça enteresan olan vazonun
gövdesinde, içleri gül, yaprak ve
goncalarla çiçeklerle dolgulanmış
iri şemse motifleri yer alır. Şemse
motiflerinin arasında palmet ve
rumilerden gelişen süsleme demetleri
vardır. Benzer süslemeler boyunda
da tekrarlanır. Kaidede palmetlerden
oluşan süsleme bordürü yer alır.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 2416, 3510.
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209

210

Çift Kulplu Vazo

Çift Kulplu Vazo

y. 24.5 cm, ağız ç. 11 cm, kaide ç. 9.6 cm

y. 22 cm, ağız ç. 12.6 cm, kaide ç. 10.8 cm

Env. No: PMK 44

Env. No: PMK 33

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına sarı,
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Armut
gövdeli, dışa dönük dalgalı ağızlı, çift
kulplu ve halka kaidelidir. Gövdeden
silindirik boyuna kademe ile geçilir.
Gövdede içleri palmet ve rumilerle
bezeli dilimli kartuşlar ile stilize gül,
lale, krizantem, rozet çiçek ve testere
dişli yapraklardan oluşan süsleme
görülür. Benzer süsleme boyunda
da tekrarlanırken, gövde üzerindeki
kademeli alanda yapraklarla birbirine
bağlanmış çiçek motiflerinin yer
aldığı bordür dikkat çeker. Dekoratif
kulpların yan yüzlerinde çiçek benzeri
motifler ile bezeme yapılmıştır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
sarı ve siyah renkli dekorludur.
Armut gövdeli, dışa çekik ağızlı,
çift kulplu ve pedestal ayaklıdır.
Boyun ile gövde arası kademelidir.
Gövdede kobalt mavisi renkli zemin
üzerinde rölyefli aslan başları
bulunur. Altı adet olan aslan başları
kalıba baskı tekniği ile yapılmış,
yelesi, ağzı ve dişleriyle ayrıntılı
olarak işlenmiştir. Bir aslan kafasının
üzerinde büyük harflerle H. Ç. yazısı
yer alır. Sipariş eden ya da hediye
edilecek kişinin isminin baş harfleri
olmalıdır. Gövdenin alt kısmındaki
ince bordürde altıgenlerden oluşan
süsleme tekrarlanmıştır.

20. yüzyılın ortaları

20. yüzyılın ikinci yarısı

147

211

212

Vurmalı Çalgı
(Darbuka)

Vurmalı Çalgı
(Darbuka)

y. 30.5 cm, ağız ç. 19.5 cm, kaide ç. 19.5 cm

y. 29.5 cm, ağız ç. 19 cm, kaide ç. 14.5 cm

Env. No: PMK 18

Env. No: PMK 19

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına sarı,
kahverengimsi kırmızı ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Yarı
küresel gövdeli, profilli silindirik
boyunlu, dışa çekik dalgalı kaidelidir.
Form açısından vazolarla benzerdir.
Bütün gövde rozet çiçekler ile bunlara
bağlı yaprak ve dallarla süslenmiştir.
Çalgının derisi mevcut değildir.
Üstteki bilezik menderes motifi ile
çevrelenmiştir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına sarı,
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru, yeşil ve siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yarı küresel gövdeli, profilli silindirik
boyunlu, dışa çekik dalgalı kaidelidir.
Form açısından vazolarla benzerdir.
Gövde dilimli dikey şeritlerle
bölümlere ayrılmış, her bölümün
içerisine yapraklı rozet çiçekler üçlü
olarak üst üste yerleştirilmiştir. Bir
bölümün içerisindeki çiçeklerin
hepsi kırmızı iken, diğer bölümde
patlıcan moru, kırmızı ve lacivert
ile kombinasyon yapılmıştır. Aynı
süsleme kaide kısmında da yer
alır. Kaidenin gövdeye bağlandığı
kısımda yer alan bordür üçgenlere
ayrılmış, düz üçgenler dama
tahtası gibi karelere bölünmüş, ters
üçgenler ise küçük spiral kıvrımlarla
dolgulanmıştır.
Çalgının üzerine yapıştırılmış olan
deri, büyük oranda mevcuttur.

20. yüzyılın ortaları

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 3379.

20. yüzyılın ortaları

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 3379.
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213

Küp

20. yüzyılın ortaları
y. 33 cm, ağız ç. 18.8 cm, kaide ç. 18.2 cm
Env. No: PMK 25

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, sarı, firuze ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Oval
gövdeli, dışa dönük ağızlı ve halka
kaidelidir. Boyun ve kaide keskin
bir kavisle gövdeye bağlanır. Gövde
üzerinde, üst üste yerleştirilmiş
şakayık, karanfil, krizantem, lale gibi
çiçekler ile bunları birbirine bağlayan
dallar ve yapraklardan oluşan bordür
tekrarlanmıştır. Boyunda bir şerit
halinde yapraklı rozet çiçekleri vardır.
Boyun ve kaidede palmet motiflerini
yapraklar ayırır. Tutamaklı kapak
da gövdedeki süslemeye benzer
şekilde süslenmiştir. Tutamağın üstü
papatya motifiyle bezelidir.

Benzer örnek: Hacı Minasyan’nın

yaptığı küp, Altan Marçelli
Koleksiyonu (Kürkman 2005, s. 122 /
125), “Azim Çini” eserlerinden (Çini
1991, s. 93), Sadberk Hanım Müzesi
(Carswell 1991, s. 92 / K. 110, K. 111),
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu
(Bilgi 2006, s. 179 / 216), Sevinç Işık
Yazan Koleksiyonu (Çini 2002, s. 317).
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214

215

Küp

Küp

y. 25.5 cm, ağız ç. 13.5 cm, kaide ç. 11 cm

y. 25 cm, ağız ç. 13.5 cm, kaide ç. 11 cm

Env. No: PMK 28

Env. No: PMK 75

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, sarı, firuze, yeşil ve siyah
renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Oval gövdeli, dışa dönük
ağızlı ve halka kaidelidir. Boyun ve
kaide keskin bir kavisle gövdeye
bağlanır. Gövde üzerinde üst üste
yerleştirilmiş şakayık, karanfil,
krizantem, lale gibi çiçekler ile
bunları birbirine bağlayan dallar
ve yapraklardan oluşan bordür
tekrarlanmıştır. Tekrarlanırken
çiçekler birbirlerine dönük olarak
verilmiştir. Aralarda küçük yaprak
ve benekler vardır. Boyun ve kaidede
içi benekli halkalarla bezeli bir
kenarı zikzaklı bordürler bulunur.
Bu bordürlerin uçları ok benzeri
süslemelerle sonlanır. Kapakta,
gövdedeki bezeme tekrarlanmıştır.
Kapağın tutamağı uzun yapraklı
çiçek motifi ile bezelidir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Oval
gövdeli, dışa dönük ağızlı ve halka
kaidelidir. Boyun ve kaide keskin
kavisle gövdeye bağlanır. Gövde
üzerinde üst üste yerleştirilmiş
şakayık, karanfil, krizantem, lale gibi
çiçekler ile bunları birbirine bağlayan
dallar ve yapraklardan oluşan bordür
tekrarlanmıştır. Aralarda küçük
yaprak ve benekler vardır. Boyun
ve kaidede içi benekli halkalarla
bezeli bir kenarı zikzaklı bordürler
bulunur. Bu bordürlerin uçlarında ok
benzeri süslemeler vardır. Kapakta,
gövdedeki bezeme tekrarlanmıştır ve
kapağın tutamağı uzun yapraklı çiçek
motifiyle bezenmiştir.

20. yüzyılın ortaları

Benzer örnek: Hacı Minasyan’nın
yaptığı küp, Altan Marçelli
Koleksiyonu (Kürkman 2005, s. 122
/ 125), “Azim Çini” eserlerinden (Çini
1991, s. 93); Sadberk Hanım Müzesi
(Carswell 1991, s. 92 / K. 110, K. 111),
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu
(Bilgi 2006, s. 179 / 216), Sevinç Işık
Yazan Koleksiyonu (Çini 2002, s. 317).
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20. yüzyılın ortaları

Benzer örnek: Hacı Minasyan’nın
yaptığı küp, Altan Marçelli
Koleksiyonu (Kürkman 2005, s.
122 / 125), “Azim Çini” eserlerinden
(Çini 1991, s. 93); Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 92 / K. 110,
K. 111), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 179 /
216), Sevinç Işık Yazan Koleksiyonu
(Çini 2002, s. 317).

216

Küp

20. yüzyılın ortaları
y. 22 cm, ağız ç. 11.5 cm, kaide ç. 11.6 cm
Env. No: PMK 31

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, sarı, yeşil, siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Oval
gövdeli, dışa dönük ağızlı ve halka
kaidelidir. Boyun ve kaide kavisle
gövdeye bağlanır. Gövdenin alt ve
üstünde içleri uzun yapraklı çiçeklerle
bezeli dilimli kartuşlar bulunur.
Arada kıvrım dallarla birbirine
bağlanmış rozet ve mine çiçekleri ile
yapraklardan oluşan süsleme vardır.
Gövdenin üst ve alt kısmındaki
bordürlerde stilize yapraklar, zikzak
motifinin aralarında ise bitki motifi
tekrarlanır.

Benzer örnek: Hacı Minasyan’nın
yaptığı küp, Altan Marçelli
Koleksiyonu (Kürkman 2005, s.
122 / 125), Sadberk Hanım Müzesi
(Carswell 1991, s. 92 / K. 110, K.
111), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 179 / 216),
Sevinç Işık Yazan Koleksiyonu (Çini
2002, s. 317).

217

Küp

20. yüzyılın ortaları
y. 24.6 cm, ağız ç. 11.8 cm, kaide ç. 10.8 cm
Env. No: PMK 58

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Küresel gövdeli,
dışa dönük profilli ağızlı ve halka
kaidelidir. Gövdenin üst kısmında bir
kademe vardır. Gövdede klasik İznik
çinilerinde görülen iri hatayi, şakayık,
lale, karanfil ve yarım güllerden
oluşan bitkisel bezeme görülür.
Boyunda palmetler ile bunların
arasına yerleştirilmiş stilize motifler
vardır.

Benzer örnek: Hacı Minasyan’nın
yaptığı küp, Altan Marçelli
Koleksiyonu (Kürkman 2005, s.
122 / 125), Sadberk Hanım Müzesi
(Carswell 1991, s. 92 / K. 110, K.
111), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 179 / 216).
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218

Küp

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 22 cm, ağız ç. 8 cm, kaide ç. 6.3 cm
Env. No: PMK 264

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Basık
küresel gövdeli, dışa çekik ağızlı
ve pedestal ayaklıdır. Gövdede
stilize menekşe çiçeklerinden çıkan
karanfil, gonca, hançer yaprakları ve
küçük yapraklardan oluşan süsleme
kompozisyonu görülür. Boynun üst
kısmında eğik hatlı bezeme, ağız
ve kaide kenarında ise üçgenlerden
oluşan süsleme görülür.

Benzer örnek: Hacı Minasyan’nın
yaptığı küp, Altan Marçelli
Koleksiyonu (Kürkman 2005, s.
122 / 125), Sadberk Hanım Müzesi
(Carswell 1991, s. 92 / K. 110, K.
111), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 179 /
216).

219

Küp

20. yüzyılın ortaları
y. 23.5 cm, ağız ç. 12.6 cm, kaide ç. 9.6 cm
Env. No: PMK 34

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, sarı ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Oval gövdeli,
dışa dönük ağızlı ve halka kaidelidir.
Boyun ve kaide kavisle gövdeye
bağlanır. Gövdede içleri palmet ve
rumilerle bezeli iri dilimli kartuşlar
ile yapraklı dallar üzerinde yer alan
rozet ve mine çiçeklerinden oluşan
süsleme vardır. Boyunda atlamalı
olarak yerleştirilmiş palmet bordürü
yer alır.

Benzer örnek: Hacı Minasyan’nın
yaptığı küp, Altan Marçelli
Koleksiyonu (Kürkman 2005, s.
122 / 125), Sadberk Hanım Müzesi
(Carswell 1991, s. 92 / K. 110, K.
111), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 179 / 216).
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221

Küp

20. yüzyılın ortaları
y. 31.5 cm, ağız ç. 14 cm, kaide ç. 12.5 cm
Env. No: PMK 23

220

Küp

20. yüzyılın ortaları
y. 30 cm, ağız ç. 14.5 cm, kaide ç. 14.5 cm
Env. No: PMK 56

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına,
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
patlıcan moru, firuze ve yeşil renkli
dekorludur. Oval gövdeli, dışa dönük
ağızlı ve halka kaidelidir. Gövdenin
üst kısmında bir kademe vardır.
Gövdede iri rumi, hatayi, karanfil
ve küçük yapraklı çiçeklerden
oluşan süsleme vardır. Ağız
kenarında uçlarında topların olduğu
üçgenlerden meydana gelen zikzak
motif görülür.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, mavi, firuze ve yeşil renkli
dekorludur. Zemin firuze rengi,
konturlar siyahtır. Oval gövdeli,
dışa dönük ağızlı ve halka kaidelidir.
Gövdenin üst kısmında bir kademe
vardır. Gövde içi palmet, rumi ve
küçük çiçeklerle doldurulmuş iri
krizantemlerle bezelidir. Etraflarında
konturlar bulunur. Aralarda rozet
çiçekler vardır ve bu çiçeklerin
etrafına, zeminin tamamını kaplayan
balık pulu deseninden ayrılması
amacıyla kontur çekilmiştir. Boyun
ve kaidede iki sıra halinde verilmiş
palmet dizileri bulunmaktadır.

Benzer örnek: Hacı Minasyan’nın
yaptığı küp, Altan Marçelli
Koleksiyonu (Kürkman 2005, s.
122 / 125), Sadberk Hanım Müzesi
(Carswell 1991, s. 92 / K. 110, K. 111).

Benzer örnek: Hacı Minasyan’nın
yaptığı küp, Altan Marçelli
Koleksiyonu (Kürkman 2005, s.
122 / 125), Sadberk Hanım Müzesi
(Carswell 1991, s. 92 / K. 110, K.
111), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 179 / 216).
Sevinç Işık Yazan Koleksiyonu (Çini
2002, s. 317).
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222

Küp

20. yüzyılın ortaları
y. 30.2 cm, ağız ç. 13.5 cm, kaide ç. 13.5 cm
Env. No: PMK 60

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, mavi, firuze ve yeşil renkli
dekorludur. Zemin firuze renkle
verilmiştir, konturlar siyahtır.
Oval gövdeli, dışa dönük ağızlı
ve halka kaidelidir. Gövdenin üst
kısmında bir kademe vardır. Gövde
içi palmet, rumi ve küçük çiçeklerle
doldurulmuş iri krizantemlerle
bezelidir. Etraflarında konturlar
bulunur. Aralarda rozet çiçekleri
vardır ve bu çiçeklerin etrafına
zeminin tamamını kaplayan balık
pulu deseninden ayrılması amacıyla
kontur çekilmiştir. Boyun ve kaidede
iki sıra halinde verilmiş palmet
dizileri bulunmaktadır.

Benzer örnek: Hacı Minasyan’nın
yaptığı küp, Altan Marçelli
Koleksiyonu (Kürkman 2005, s.
122 / 125), Sadberk Hanım Müzesi
(Carswell 1991, s. 92 / K. 110, K. 111).
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223

Küp

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 14.5 cm, ağız ç. 6.9 cm, kaide ç. 6.3 cm
Env. No: PMK 181

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına patlıcan
moru dekorludur. Oval gövdeli, dışa
dönük ağızlı ve halka kaidelidir.
Gövdenin üst kısmında bir kademe
vardır. Gövdede, dikey şeritler
halinde akıtma bezeme görülür.
Benzer süsleme kapakta tekrarlanır.

224

226

Küp

Küp

y. 14 cm, ağız ç. 6.6 cm, kaide ç. 6.5 cm

y. 17 cm, ağız ç. 10 cm, kaide ç. 10 cm

Env. No: PMK 184

Env. No: PMK 109

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına patlıcan
moru dekorludur. Oval gövdeli, dışa
dönük ağızlı ve halka kaidelidir.
Gövdenin üst kısmında bir kademe
vardır. Gövdede, dikey şeritler halinde
akıtma bezeme görülür. Benzer
süsleme kapakta tekrarlanır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına kobalt
mavisi dekorludur. Oval gövdeli,
dışa dönük ağızlı ve halka kaidelidir.
Gövdenin üst kısmında bir kademe
vardır. Gövde üzerinde kobalt mavisi
renkle akıtma bezeme görülür. Benzer
süsleme kapakta da tekrarlanır.

20. yüzyılın ikinci yarısı

20. yüzyılın ikinci yarısı

225

Küp

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 17.8 cm, ağız ç. 11.5 cm, kaide ç. 10.2 cm
Env. No: PMK 107

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına firuze
ve patlıcan moru dekorludur.
Oval gövdeli, dışa dönük ağızlı
ve halka kaidelidir. Gövdenin üst
kısmında bir kademe vardır.
Gövdede dikey şeritler halinde,
atlamalı olarak verilmiş akıtma
bezeme görülür. Benzer süsleme
kapakta da tekrarlanır.

155

227

228

Küp

Küp

y. 20 cm, ağız ç. 11.5 cm, kaide ç. 7.6 cm

y. 18.8 cm, ağız ç. 12.5 cm, kaide ç. 9.5 cm

Env. No: PMK 111

Env. No: PMK 160

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına patlıcan
moru dekorludur. Oval ve konik
gövdeli, dışa dönük ağızlı ve halka
kaidelidir. Gövdenin üst kısmında
bir kademe vardır. Gövde üzerinde
patlıcan moru renkle akıtma bezeme
görülür. Benzer süsleme kapakta da
tekrarlanır. Ağzın küçük bir bölümü
eksiktir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı ve sarı sırlıdır. Oval gövdeli,
dışa çekik profilli ağızlı, kapaklı
ve halka kaidelidir. Gövdenin üst
kısmında keskin hatlı bir kademe
vardır. Kapak tutamaklı ve sadedir.

20. yüzyılın ikinci yarısı

20. yüzyılın ikinci yarısı

229

Küp

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 11.8 cm, ağız ç. 8.9 cm, kaide ç. 7.3 cm
Env. No: PMK 221

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı ve şeffaf firuze sırlıdır. Basık
küresel gövdeli, dışa çekik geniş ağızlı
ve halka kaidelidir. Kapaklı olmalıdır.
Gövdenin üst ve alt kısmında kazıma
ile yapılmış ince birer yiv vardır.
İç sırlı, gövdenin alt kısmı ve kaide
sırsızdır.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 3388.
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232

Saksı

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 19.6 cm, ağız ç. 22 cm, kaide ç. 17.5 cm
Env. No: PMK 26

230

Saksı

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 19.5 cm, ağız ç. 23.5 cm, kaide ç. 18.8 cm
Env. No: PMK 27

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına,
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
sarı, firuze, yeşil ve siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Konik
biçimli, dışa dönük ağızlı ve halka
kaidelidir. Gövdede karanfil, şakayık,
gül ve rozet çiçekleri iri yapraklarla
çevrelenmiştir. Ağız kısmında zikzaklı
süsleme vardır. Saksının dibine
sonradan bir delik açılmış ve bu da
seramiği çatlatmıştır.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 101);
Kütahya’da bir çini dükkanından
(Kürkman 2005 s. 196 / 230).

231

Saksı

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 15 cm, ağız ç. 14.1 cm, kaide ç. 10.6 cm
Env. No: PMK 194

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Silindirik gövdeli, dışa çekik dalgalı
ağızlı ve halka kaidelidir. Gövdede
ince kıvrık dallar üzerinde yarım
papatya ve mine çiçekleri ile palmet
ve yapraklardan oluşan süsleme
görülür. Üst kısım, uçları püsküllü,
içleri balık pulu deseni ile bezenmiş
üçgenlerle çevrelenmiştir. Ağız
kenarında menderes motifine benzer
süsleme bulunur. Saksının altında su
akışını sağlayan iki delik bulunur.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, sarı, firuze, yeşil ve siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Konik biçimli, dışa dönük dalgalı
ağızlı ve halka kaidelidir. Gövdede
içleri palmet, rumi ve dallarla bezeli
dilimli kartuşlar vardır. Kartuşların
araları rozet çiçeği, gonca, dal ve
yapraklardan oluşan girift bezeme ile
süslüdür. Vazonun içinde sır akıntıları
bulunur. Ayrıca içi de tamamen
astarlanıp sırlanmamıştır.

Benzer örnek: Kütahya’da bir çini
dükkanından (Kürkman 2005
s. 196 / 230).

Benzer örnek: Kütahya’da bir çini
dükkanından (Kürkman 2005
s. 196 / 230).
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Saksı

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 17 cm, ağız ç. 19.5 cm, kaide ç. 13.2 cm
Env. No: PMK 30

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil ve siyah renkli
dekorludur. Konik biçimli, dışa dönük
dalgalı ağızlı ve halka kaidelidir.
Gövdede dilimli ve uçları palmetli
kartuşlar içerisinde şakayıklar vardır.
Kartuşların arasında ince dallar ile
birbirine bağlanmış, karanfil, gonca,
rozet çiçekleri ile yapraklardan oluşan
süsleme görülür. Ağız kenarında
stilize palmetlerden oluşan süsleme
tekrarlanır.

Benzer örnek: Kütahya’da bir çini
dükkanından (Kürkman 2005
s. 196 / 230).
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Saksı

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 17 cm, ağız ç. 21 cm, kaide ç. 11.2 cm
Env. No: PMK 29

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
sarı, firuze, yeşil ve siyah renkli
dekorludur. Şişkin gövdeli, konik
biçimli, dışa dönük dalgalı ağızlı ve
halka kaidelidir. Gövdede iri şakayıklar
alt ve üstten iri yapraklarla birbirine
bağlanmış, aralarda kalan bölümler
ise kalın dallar üzerinde yer alan rozet
çiçeği, küçük yaprak ve tomurcuklarla
bezenmiştir. Ağız ve gövdenin alt
kısmında zikzak motifinin bulunduğu
bordür vardır. Ayrıca kaidede stilize
palmet motifleri sıralanır.

Benzer örnek: Kütahya’da bir çini
dükkanından (Kürkman 2005
s. 196 / 230).
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Saksı

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 20.2 cm, ağız ç. 19.4 cm, kaide ç. 10.5 cm
Env. No: PMK 522

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverengimsi kırmızı, firuze, yeşil,
sarı ve siyah renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Armut gövdeli,
dışa çekik dalgalı ağızlı ve halka
kaidelidir. Gövdede bahar dallarından
oluşan süsleme görülür.
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Saksı

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 13.5 cm, ağız ç. 16.5 cm, kaide ç. 13.1 cm
Env. No: PMK 365

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, eflatun
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Konik silindirik gövdeli ve
halka kaidelidir. Gövde, ince kıvrımlı
dallar üzerinde yer alan dilimli yaprak,
tomurcuk ve karanfillerle bezenmiştir.
Kaideye fazla suyun akması için delik
açılmıştır.
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238

Tabak

Tabak

y. 5.6 cm, ağız ç. 22.5 cm, kaide ç. 8.8 cm

y. 5.4 cm, ağız ç. 23.2 cm, kaide ç. 10 cm

Env. No: PMK 400

Env. No: PMK 399

Beyaz/krem renkli hamurlu, krem
renkli astarlı, şeffaf firuze ve renksiz
sırlıdır. Çukur gövdeli ve halka
kaidelidir. Tabağın kenarında, damla
şekilli kabaralar bulunur. Firuze renkli
sırla, tabağın merkezine doğru akıtma
yapılmış, yer yer damlalar oluşmuştur.
Arka yüzde, ağız kenarında yine firuze
sırlı akıtma vardır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, krem
renkli astarlı, şeffaf firuze sırlıdır.
Çukur gövdeli ve halka kaidelidir.
Tabağın kenarında, damla şekilli
kabaralar bulunur. Tabağın alt
bölümü ve kaidenin bir kısmı yer yer
sırlanmadan bırakılmıştır.

18. yüzyılın sonu-19. yüzyıl (Kütahya ?)

Benzer örnek: İstanbul Türk
ve İslam Eserleri Müzesi
(Yenişehirlioğlu, 2012, s. 99, Şek. 20).

18. yüzyılın sonu-19. yüzyıl (Kütahya ?)

Benzer örnek: İstanbul Türk
ve İslam Eserleri Müzesi
(Yenişehirlioğlu, 2012, s. 99, Şek. 20).
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Tabak

18. yüzyılın sonu-19. yüzyıl (Kütahya ?)
y. 5.5 cm, ağız ç. 20.8 cm, kaide ç. 9 cm
Env. No: PMK 401

Beyaz/krem renkli hamurlu, krem
renkli astarlı, şeffaf firuze sırlıdır.
Çukur gövdeli ve halka kaidelidir.
Tabağın kenarında, damla şekilli
kabaralar bulunur.

Benzer örnek: İstanbul Türk
ve İslam Eserleri Müzesi
(Yenişehirlioğlu, 2012, s. 99, Şek. 20).
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Tabak

241

Tabak

18. yüzyılın sonu-19. yüzyıl

18. yüzyılın sonu-19. yüzyıl (Kütahya ?)

y. 6.3 cm, ağız ç. 19 cm, kaide ç. 15 cm

y. 4.8 cm, ağız ç. 17.3 cm, kaide ç. 8.4 cm

Env. No: PMK 402

Env. No: PMK 204

Beyaz/krem renkli hamurlu, krem
renkli astarlı, şeffaf firuze sırlıdır.
Çukur gövdeli ve halka kaidelidir.
Tabağın kenarında damla şekilli
kabaralar bulunur. Ağız kısmında
kırıklar vardır.

Benzer örnek: İstanbul Türk
ve İslam Eserleri Müzesi
(Yenişehirlioğlu, 2012, s. 99, Şek. 20).

Beyaz/krem renkli hamurlu, krem
renkli astarlı, şeffaf firuze sırlıdır.
Çukur gövdeli, içe çekik kenarlı ve
halka kaidelidir.
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Tabak

18. yüzyılın sonu-19. yüzyıl
y. 3.8 cm, ağız ç. 20.8 cm, kaide ç. 10.5 cm
Env. No: PMK 460

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf firuze sıraltına siyah
dekorludur. Çukur gövdeli ve halka
kaidelidir. Merkezdeki içi taramalı
stilize çiçek motifinin etrafı, stilize
bitki motifleriyle çevrelenmiştir.
Kenar bordürü, içi taramalı dikdörtgen
kartuşlara ayrılmış, bu kartuşların
aralarına stilize bitki motifleri
yerleştirilmiştir.

Benzer örnek: Sadberk Hanım Müzesi,
(Carswell 1991, s. 74 / K. 55). Kâse
(PMK 3) ve maşrapalarla (daldırma)
(PMK 152, 223) benzer bir süslemeye
sahiptir. Ayrıca özellikle kenar
taramaları açısından Çanakkale
seramiklerini hatırlatır (Öney 2007, s.
368 Foto. 1; s. 371 Foto. 6-7, s. 372 Foto. 8).

161

243

244

Tabak

Tabak

y. 4.1 cm, ağız ç. 17.5 cm,

y. 4 cm, ağız ç. 28.8 cm, kaide ç. 16.7 cm

kaide ç. 8.3 cm

Env. No: PMK 373

18. yüzyıl sonu-19. yüzyıl

Env. No: PMK 461

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına kobalt
mavisi renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Çukur gövdeli, geniş kenarlı
ve halka kaidelidir. Merkezinde, sapları
birbirine bağlı dört palmetin aralarına,
gövdesi taramalarla meydana
getirilmiş tomurcuk benzeri stilize
çiçekler yerleştirilmiştir. Tabağın
kenarında taramalarla meydana
getirilmiş bordür bulunur. Bu
taramaların aralarında küçük kartuşlar
içerisine tomurcuk benzeri stilize
çiçekler yerleştirilmiştir. Çok kırıklı bir
eserdir. Restorasyonla tamamlanmıştır.
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Tabak

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 5 cm, ağız ç. 30.5 cm, kaide ç. 16.8 cm
Env. No: PMK 485

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru, sarı ve yeşil
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Hafif çukur gövdeli, dik kenarlı
ve halka kaidelidir. Bütün yüzey,
stilize iri bir hatayi motifi ile bu
motiften çıkan dallar üzerindeki
palmet ve rumilerden gelişen bitkisel
kompozisyonla süslüdür.
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19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil,
sarı ve eflatun renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Hafif çukur gövdeli,
dik kenarlı ve halka kaidelidir. Tabağın
alt kısmında yer alan iri palmet
motifinden çıkan rumilerin etrafı,
stilize rozet çiçeği, gonca, gül, karanfil
ve lale motifleriyle bezenmiştir.
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Tabak

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 5 cm, ağız ç. 27.2 cm, kaide ç. 14.7 cm
Env. No: PMK 380

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, eflatun
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Hafif çukur gövdeli ve halka
kaidelidir. Tabağın alt kısmındaki
menekşeden çıkan ince dallar
üzerindeki gül, lale, zambak (küpe
çiçeği), karanfil ve goncalardan
oluşan motifler bütün yüzeyi kaplar.
Yaprakların bağlı olduğu ince dallı
yıldız çiçekleri aralıklarla tabağın
dış yüzeyine yerleştirilmiştir. Bu üç
adet bezeme, tabağın kenarını zarif
bir şekilde dolanır. Kaidede, “Hilmi
Kütahya” damgası vardır.

247
Tabak

20. yüzyılın ortaları
y. 2.5 cm, ağız ç. 27.8 cm, kaide ç. 17.8 cm
Env. No: PMK 512

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Yayvan
düz gövdeli ve halka kaidelidir. Bütün
yüzey, iri stilize bir çiçekten çıkan
kıvrımlı dallar üzerindeki lale, karanfil,
gül, zambak, gonca ve yapraklardan
oluşan süslemeyle bezenmiştir.

Benzer örnek: Suna İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Carswell 1991, s.
89 / K. 102, Soustiel 2000, s. 165 / 125,
Kürkman 2005, s. 253 / 352; Bilgi 2006,
173 / 208).
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Tabak

20. yüzyılın ortaları
y. 6 cm, ağız ç. 24.7 cm, kaide ç. 12.6 cm
Env. No: PMK 375

248
Tabak

20. yüzyılın ortaları
y. 5 cm, ağız ç. 36.7 cm, kaide ç. 20.7 cm
Env. No: PMK 475

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru ve
yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Hafif çukur gövdeli ve
halka kaidelidir. Bütün yüzey, büyük
bir stilize çiçekten çıkan dallar
üzerindeki iri hatayi, krizantem, lale,
rozet çiçeği ve hançer yapraklarıyla
bezenmiştir. Kenar bordüründe yan
yana sıralanmış palmet motifleri yer
alır. Bunların arasına da daha küçük
stilize palmetler yerleştirilmiştir.
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze,
patlıcan moru, sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Hafif çukur
gövdeli ve halka kaidelidir. Tabağın
merkezindeki iri kasımpatı çiçeğinin
etrafı, birbiri içerisinden geçen hançer
yaprakları ile bu hançer yapraklarına
bağlı stilize gül ve karanfillerle
çevrelenmiştir. Bu çiçeklere bağlı
küçük rozet ve mine çiçekleri ile
goncalar da vardır. Tabağın dış
yüzeyinde, bir hançer yaprağının
bağlı olduğu ince dallı stilize lale
motifleri aralıklarla yerleştirilmiştir.
Bu üç adet motif, tabağın kenarını
zarif bir şekilde dolanır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006,
s. 161 / 192).
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Tabak

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 3.5 cm, ağız ç. 23 cm, kaide ç. 11.3 cm
Env. No: PMK 479

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Hafif çukur gövdeli, geniş kenarlı
ve halka kaidelidir. Merkezdeki iki
iri enginar bitkisinin sapları bir
rozet çiçeğe bağlıdır ve bu çiçeğin
yanlarından çıkarak üstte bir rozet
çiçekle birleşen dallar, gonca, mine
çiçekleri ve yapraklarla bezelidir. Bu
süslemeler birbiri içerisinden geçerek
düğümler oluşturan içleri benekli
stilize motiflerle çevrelenmiştir. Geniş
kenar üzerinde, aralarına yaprak
benzeri kıvrık motiflerin yerleştirildiği
yıldız çiçekler görülür. Kaidede “Hilmi
Kütahya” damgası vardır.

251
Tabak

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 4.2 cm, ağız ç. 29.5 cm, kaide ç. 17.8 cm
Env. No: PMK 516

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Hafif
çukur gövdeli ve halka kaidelidir.
Merkezdeki iki iri enginar bitkisi,
yapraklı kıvrım dallara bağlı iri rozet
çiçeklerle çevrelenmiştir. Enginar
bitkilerinin alt ve üstünde kıvrımlı
bulutlar yer alır. Kenar bordüründe
ise küçük oval madalyonlar
beneklerle bağlanmıştır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 109, no. 135; Soustiel 2000, s.168 /
129; Bilgi 2006, 170 / 203, 171 / 204).

165

252
Tabak

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 4.4 cm, ağız ç. 30 cm, kaide ç. 16.3 cm
Env. No: PMK 387

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze,
patlıcan moru, yeşil ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Hafif
çukur gövdeli ve halka kaidelidir.
Tabağın yüzeyi, yarım rozet çiçekten
çıkan kıvrımlı ve birbiri içerisinden
geçen dallar üzerindeki lale,
karanfil, gül, zambak (küpe çiçeği)
ve rozet çiçekleriyle kaplanmıştır.
Merkezde içi balık pulu ile bezenmiş
bir madalyon da yer alır. Bitkisel
süslemenin içindeki bu madalyon,
afyon kozasına da benzemektedir.
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Tabak

20. yüzyılın ortaları
y. 3.2 cm, ağız ç. 20.6 cm, kaide ç. 13.2 cm
Env. No: PMK 494

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Hafif çukur
gövdeli ve halka kaidelidir. Bütün
yüzey, yapraklı dallar üzerindeki iri
hatayi, şakayık, lale, karanfil, sümbül
ve zambaklardan oluşan süslemeyle
bezenmiştir.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 3143, 3261, 3291.
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Tabak

20. yüzyılın ortaları
y. 4 cm, ağız ç. 30.5 cm, kaide ç. 16.8 cm
Env. No: PMK 386

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, mavi, patlıcan moru ve
yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Hafif çukur gövdeli ve halka
kaidelidir. Tabağın bütün yüzeyi, iri
rumi motifinin etrafında gelişen,
hatayi, gül ve goncalardan oluşan
süslemeyle bezenmiştir.
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Tabak

20. yüzyılın ortaları
y. 4.8 cm, ağız ç. 12.7 cm, kaide ç. 11.2 cm
Env. No: PMK 203

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru, sarı ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Hafif çukur gövdeli
ve halka kaidelidir. Bütün yüzey,
çok yapraklı bitki motifinden çıkan
yapraklı kıvrım dallar üzerinde
yer alan gül, lale, karanfil ve bahar
dalıyla süslenmiştir. Restorasyonla
tamamlanan tabağın ağız kısmında
kırıklar vardır.

Benzer örnek: Suna İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Carswell 1991,
s. 89 / K. 103; Akalın-Bilgi 1997,
s. 102 / 122; Soustiel 2000,
s. 165 / 126; Bilgi 2006, s. 172 / 206).
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Tabak

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 4.3 cm, ağız ç. 25 cm, kaide ç. 13 cm
Env. No: PMK 383

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil, siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Hafif çukur gövdeli, geniş kenarlı ve
halka kaidelidir. Merkezde, iri hançer
yaprağının etrafına karanfil, lale, gül,
rozet çiçeği, zambak ve yapraklar
yerleştirilmiştir. Yapraklardan birinin
dalı kırıktır. Geniş kenar bordüründe,
kayalıkları anımsatan soyut helezoni
kıvrımlı bezeme görülür. Dış yüzeyde
spiral kıvrımlı halkalarla zarif bezemeler
yapılmıştır.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 108), Kütahya
Çini Müzesi Env. No: 2388, 3295.
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19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 3.5 cm, ağız ç. 22.8 cm, kaide ç. 13.3 cm
Env. No: PMK 466

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze ve patlıcan moru
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yayvan gövdeli, geniş kenarlı ve
halka kaidelidir. Merkezde, katmerli
ve etrafı yapraklarla bezeli iri bir
gül bulunur. Geniş kenara geçişteki
bordürde yan yana sıralanmış
üçgenler ve uçları benekli hatlar
birbirinden ayrılmıştır. Geniş
kenar üzerinde ise belli aralıklarla
yerleştirilmiş, soyut kayaları
anımsatan spiral kıvrımlı süsleme
görülür. Kaidede “Hilmi Kütahya”
damgası vardır.
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Tabak

20. yüzyılın ortaları
y. 3.4 cm, genişlik 13 cm, uzunluk 23 cm
Env. No: PMK 480

258

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Hafif çukur ve
oval gövdeli, dalgalı kenarlı, halka
kaidelidir. Bütün yüzey, bir kökten
çıkan iri şakayık ile kıvrımlı dallar
üzerindeki hatayi, lale, sümbül ve

yapraklarından oluşan bezemelerle
süslüdür. Üst kısımda, üzeri
küçük yapraklarla bezeli iki dal ile
çevrelenmiş, “Z” harfinin içerisinden
geçen üçgen şeklinde bir monogram
bulunmaktadır. Benzer monogram
koleksiyonda yer alan tek kulplu
sürahide de (99) görülür. Şahıs ya
da firma için yapılan bir amblem
olmalıdır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 114 / 141; Bilgi 2006, s. 182
/ 221, s. 183 / 222), Kütahya Çini
Müzesi Env. No: 2396.

Tabak

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 6 cm, ağız ç. 24.7 cm, kaide ç. 12.6 cm
Env. No: PMK 374

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına, kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, mavi, firuze ve
eflatun renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Hafif çukur gövdeli ve halka
kaidelidir. Tabağın merkezinde, içinde
Osmanlı Devleti’nin bayrak simgesi
olan ay ve yıldızlı bir madalyon yer
alır. Yıldız, çiçek görünümündedir.
Madalyon stilize yaprak ve palmet
motifleriyle çevrelenmiş, bu
motifler dilimli hatlarla birbirlerine
bağlanmışlardır. Kenarda, yapraklı
ve uçları benekli lale motifleri
sıralanmıştır.
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Tabak

20. yüzyılın ortaları
y. 4.7 cm, genişlik 19.2 cm, uzunluk 29.5 cm
Env. No: PMK 498

260
Tabak

20. yüzyılın ortaları
y. 5 cm, genişlik 17.2 cm, uzunluk 28.6 cm
Env. No: PMK 497

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, firuze ve
yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Oval çukur gövdeli ve halka
kaidelidir. Merkezde yapraklı ve
benekli ince dallarla çevrili iri bir
rozet çiçek yer alır. Kenar bordüründe
yer alan yan yana sıralanmış dilimli
yarım kartuşların içerisi yapraklı
yarım rozetlerle doldurulmuştur.
Kartuşların arasında iri yapraklar
ile küçük mine çiçekleri vardır. Dış
kenarda, yeşil renkli ince bordüre
bağlı yarım rozet çiçekler ile
çiçeklerin arasına yerleştirilmiş stilize
bitki motifleriyle bezeme yapılmıştır.
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, siyah ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Oval çukur gövdeli
ve halka kaidelidir. Merkezde, yapraklı
ve kıvrımlı dallar üzerinde karanfil
ve stilize çiçeklerden oluşan süsleme

görülür. Kenar bordüründe, ince
kıvrımlı dallar, rozet çiçek, gonca ve
yapraklarla bezenmiş, ağız kenarında
stilize çiçek motifleri yan yana
sıralanmıştır. Dış kenarda, yeşil renkli
ince bordüre bağlı yarım rozet çiçekler
ile çiçeklerin arasına yerleştirilmiş
stilize bitki motifleriyle bezeme
yapılmıştır.

Benzer örnek: Suna İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 123 / 157; Bilgi 2006, s. 199 / 247).
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Tabak

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 3.6 cm, ağız ç. 22.5 cm, kaide ç. 10.6 cm
Env. No: PMK 459

262
Tabak

20. yüzyılın ortaları
y. 4 cm, genişlik 23.1 cm, uzunluk 32.3 cm
Env. No: PMK 499

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru, sarı
ve yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Oval çukur gövdeli ve halka
kaidelidir. Merkezde, yapraklı yarım
rozet çiçeğinden çıkan kıvrımlı
iri bir hançer yaprağı ile karanfil,
lale, sümbül ve rozet çiçeklerinden

oluşan süsleme görülür. Bu bezeme,
perde motifi gibi saçakları olan içleri
karelere bölünmüş yarım dairelerle
çevrilidir. Kenar bordüründe
yapraklı kasımpatı çiçeklerinin
arasına dalga motiflerini anımsatan
stilize süslemeler yerleştirilmiştir.
Üstte, perde motifi gibi saçakları
olan içleri karelere bölünmüş yarım
daireler ile zarif kıvrımlı stilize
çiçekler vardır. Kaidenin ortasındaki
kazınmış alanda damgaya benzer
bir bezeme vardır ancak içeriği
anlaşılamamaktadır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına,
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze ve patlıcan moru renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Hafif
çukur gövdeli ve halka kaidelidir.
Merkezdeki küçük rozet çiçeğin
etrafına sıralanmış dört adet palmet
motifi, kıvrım dallar üzerinde
yer alan iri rumi ve stilize lale
motifleriyle çevrelenmiştir. Tabağın
dış yüzeyinde, kıvrımlı dallı rumi
motifleri aralıklarla yerleştirilmiştir.
Bu üç adet bezeme, tabağın kenarını
zarif bir şekilde dolanır.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 1950, 1958.
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Tabak

20. yüzyılın ortaları
y. 3.5 cm, ağız ç. 22.2 cm, kaide ç. 13.5 cm
Env. No: PMK 495

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi
ve yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Hafif çukur gövdeli ve
halka kaidelidir. Bütün yüzey, uçları
birbirine değen düğümlü rumilerin
aralarına yerleştirilmiş iri hatayilerle
süslenmiştir. Kenar bordüründe
uçları benekli kıvrık yapraklardan
oluşan süsleme görülür.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 2739.
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Tabak

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 6 cm, ağız ç. 23 cm, kaide ç. 8 cm
Env. No: PMK 523

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, patlıcan moru ve firuze
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yayvan gövdeli, dalgalı kenarlı,
yüksek ayaklı ve halka kaidelidir.
Bütün yüzey, uçları merkezde
birleşen iri rumi ile palmetlerden
oluşan süslemeyle bezenmiştir.
Stilize bir yaprağın bağlı olduğu ince
dallı lale motifleri aralıklarla tabağın
dış yüzeyine yerleştirilmiştir. Bu üç
adet motif, tabağın kenarını zarif bir
şekilde dolanır.
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Tabak

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 5 cm, ağız ç. 35 cm, kaide ç. 14.2 cm
Env. No: PMK 519

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, renksiz şeffaf sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze ve patlıcan moru
renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Yayvan gövdeli ve halka
kaidelidir. Bütün yüzey, merkezdeki
çiçek motifinin etrafında gelişen
iç içe geçmiş 16 kollu yıldızlarla
bezenmiştir. Geometrik olarak
başlayan yıldızların uçlarında, ters
düz yerleştirilmiş irili ufaklı palmetler
vardır ve böylece süsleme bitkisel
bir karaktere bürünmüştür. Kenar
bordüründe dilimli süsleme yer alır.
İnce yapraklı dal üzerindeki stilize
lale motifleri tabağın dış yüzeyine
aralıklarla yerleştirilmiştir. Bu üç
adet motif, tabağın kenarını zarif
bir şekilde dolanır. Kaidede “Hilmi
Kütahya” damgası vardır.
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Tabak

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 2 cm, ağız ç. 20.5 cm, kaide ç. 12 cm
Env. No: PMK 444

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yayvan gövdeli ve halka kaidelidir.
Tabağın merkezi, uçları palmet
motifiyle sonlanan, bitkisel karakterli
altı kollu yıldız motifiyle bezenmiştir.
Yıldızın içi ve kenarları birbirlerine
dallarla bağlı karanfil ve stilize
çiçeklerle bezenmiştir. Geniş kenar
bordüründe yan yana sıralanmış
palmet benzeri motifler vardır.
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Tabak

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 3.5 cm, ağız ç. 23.5 cm, kaide ç. 12.3 cm
Env. No: PMK 395

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
mavi, patlıcan moru ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yayvan formlu tabak, geniş kenarlı
ve halka kaidelidir. Tabağın merkezi,
uçları palmet motifiyle sonlanan,
bitkisel karakterli altı kollu yıldız
motifiyle bezenmiştir. Yıldızın içi
ve kenarları birbirlerine dallarla
bağlı karanfil ve stilize çiçeklerle
bezenmiştir. Geniş kenar bordürü,
sivri dilimlere ayrılmış, içleri ve
araları yarım rozet çiçekleriyle
doldurulmuş.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006,
s. 192 / 237).
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Tabak

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 4.9 cm, ağız ç. 22.7 cm, kaide ç. 11.3 cm
Env. No: PMK 465

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, sarı, patlıcan moru
ve yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Hafif çukur gövdeli ve halka
kaidelidir. Merkezde, sekiz köşeli
bir yıldız ile bu yıldızın uçlarından
çıkarak düğümler oluşturan kolların
içinde, stilize çiçek, gül ve yaprak
motiflerinden oluşan bezeme
görülür. Yıldızın merkezi de bir rozet
çiçeği ile belirlenmiştir. Tabağın
kenarı, lacivert renkli bir bordür ile
çevrelenmiştir.
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20. yüzyılın ilk yarısı
y. 4.8 cm, ağız ç. 24.7 cm, kaide ç. 11.6 cm
Env. No: PMK 478

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Hafif
çukur gövdeli ve halka kaidelidir.
Merkezdeki altı kollu yıldızın kolları
üstte halka şeklinde düğüm yaparak
diğer yıldız kolları ile birleşir. Bu
düğümlü halkaların içinden stilize
lale dalları geçer. Yıldızın içi, kıvrımlı
dallar, stilize laleler ve yapraklarla
bezelidir. Tabağın kenarında,
yan yana sıralanmış üçgenler ile
aralarında yer alan uçları benekli
hatlardan oluşan bordür görülür.

175

271

272

Tabak

Tabak

y. 5.2 cm, ağız ç. 31.5 cm, kaide ç. 16.5 cm

y. 3.9 cm, ağız ç. 23.3 cm, kaide ç. 10.5 cm

Env. No: PMK 388

Env. No: PMK 463

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru, yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Yayvan gövdeli,
geniş kenarlı ve halka kaidelidir.
Tabağın merkezinde stilize çiçek
motifini altı kollu yıldıza benzeyen
palmetli bir süsleme çevreler.
Palmetin etrafı stilize çiçeklerle
bezenmiştir. Geniş kenar üzerinde
yan yana sıralanmış lale/palmet
motiflerinden oluşan bir bordür
görülür.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve patlıcan moru renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yayvan gövdeli, geniş kenarlı ve

20. yüzyılın ilk yarısı

176

20. yüzyılın ilk yarısı

halka kaidelidir. Merkezde, yıldız
çiçekten çıkan dallarla oluşturulmuş
bir diğer yıldızın uçlarına yapraklı
rozet çiçekler yerleştirilerek yapılan
süsleme görülür. Kenar bordüründe,
rozet çiçek ile çuha çiçekleri atlamalı
olarak kullanılmış, aralarına hançer
yaprakları yerleştirilmiştir. Motifleri
birbirine bağlayan ince dallar
üzerinde mine çiçekleri yer alır.
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Tabak

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 3.8 cm, ağız ç. 25.2 cm, kaide ç. 14.3 cm
Env. No: PMK 468

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru, yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Yayvan gövdeli,
geniş kenarlı ve halka kaidelidir.
Merkezdeki yıldız çiçeğin etrafına
belli aralıklarla üç adet şemse motifi
yerleştirilmiştir. İçleri hatayilerle
bezeli şemselerin aralarında, küçük
yapraklı ve kıvrımlı ince dallı karanfil,
rozet çiçek ve goncalar yer alır. Kenar
bordüründe rozet çiçeği ve goncalar
atlamalı olarak yerleştirilmiş ve
kıvrımlı yapraklarla birbirlerine
bağlanmışlardır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 163
/ 194, Kütahya Çini Müzesi Env.
No: 3264.
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20. yüzyılın ilk yarısı
y. 5.2 cm, ağız ç. 29 cm, kaide ç. 16 cm
Env. No: PMK 382

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil,
eflatun ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Yayvan gövdeli,
geniş kenarlı ve halka kaidelidir.
Tabağın merkezinde uçları palmet
motifli, altı köşeli yıldızın çevresi
kıvrımlı dallı yaprak ve karanfillerle

çevrelenmiş, bu süslemeler dilimli
altı köşeli yıldızla sınırlandırılmıştır.
Yıldızın köşelerine yapraklı
yarım rozetler yerleştirilmiştir.
Merkezdeki yıldızın içindeki küçük
yıldızdan çıkan ince dallar dıştaki
bezemelerle birleşir. Tabağın
geniş kenarı üzerinde ince dallarla
birbirine bağlanmış rozet çiçekler
ile gül goncaları atlamalı olarak
verilmiş, aralarına hançer yaprakları
yerleştirilmiştir.
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Tabak

275
Tabak

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 3 cm, ağız ç. 24 cm, kaide ç. 13 cm
Env. No: PMK 396

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
mavi, patlıcan moru ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yayvan gövdeli, geniş kenarlı ve
halka kaidelidir. Tabağın merkezinde,
altı taç yapraklı bir çiçek etrafında
gelişen ve stilize çiçeklerden çıkan
dalların meydana getirdiği iç içe
geçmiş altı kollu yıldızlar vardır.
Böylece on iki köşeli yıldız görünümü
elde edilmiştir ve yıldızın uçlarında
atlamalı olarak yerleştirilmiş palmet
ve gonca motifleri yer alır. Tabağın
merkezinde genişçe bir bölüm
astarıyla birlikte tahrip olmuştur.
Geniş kenar bordüründe yıldız
ve stilize çiçekler atlamalı olarak
verilmiş, aralarına dalgalı hançer
yaprakları yerleştirilmiştir.
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20. yüzyılın ilk yarısı
y. 5 cm, genişlik 28 cm, uzunluk 39.5 cm
Env. No: PMK 372

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve
yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Elips formlu yayvan tabak,
dalgalı kenarlı, geniş kenarlı ve halka
kaidelidir. Tabağın merkezinde,

birbirlerine bağlanmış iri kıvrım
dallar üzerinde palmet, rumi,
karanfil, lale, gonca, yaprak ve rozet
çiçeklerden oluşan bitkisel bezeme
görülür. Kenar bordüründe, ince
dallarla birbirine bağlanmış, rozet
çiçekler ile lale/palmetler atlamalı
olarak verilmiş aralarına kıvrık
hançer yaprakları yerleştirilmiştir.
Kaidenin ortasında kenarları içbükey
kavisli baklava dilimi motifi yer alır.
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Tabak

20. yüzyılın ortaları
y. 4.8 cm, ağız ç. 30.5 cm, kaide ç. 15.5 cm
Env. No: PMK 483

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, sarı ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Yayvan gövdeli,
geniş kenarlı ve halka kaidelidir.
Merkezdeki katmerli gülden çıkan
yapraklı dallara bağlı hatayi ve
karanfiller atlamalı olarak verilmiştir.

278
Karanfillerin üstünden çıkan dallar
üzerinde laleler yer alır. Hatayiler
ise yapraklı dallarla çevrelenmiş
ve sümbüllerle sonlanmıştır.
Geniş kenara geçişi sağlayan ince
bordürde, birbirine yaprak benzeri
dalgalı motiflerle bağlı rozet çiçekler
vardır. Kenar bordüründe, birbirine
ince dallarla bağlı palmet ve
rumilerden gelişen süsleme görülür.
Arka yüzeyde, belirli aralıklarla
yerleştirilmiş, spiral kıvrımlı
dairelerle süsleme yapılmıştır.

Tabak

20. yüzyılın ilk yarısı (1925)
y. 4.6 cm, ağız ç. 43 cm, kaide ç. 30 cm
Env. No: PMK 391

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz astarlı,
şeffaf sıraltına kahverengimsi kırmızı,
kobalt mavisi, firuze, sarı, siyah ve yeşil
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır. Hafif
çukur gövdeli ve halka kaidelidir. Tabağın
bütün yüzeyi ince kıvrımlı dalların
üzerinde yer alan hatayi, gül, krizantem
ve hançer yapraklarından oluşan oldukça
girift bir süslemeyle bezenmiştir. Tabağın
kenarındaki geniş bordürde, hatayi
çiçekleri sıralanmış, aralarına kıvrımlı
yapraklar yerleştirilmiştir. En dıştaki
bordürde ise dalgalı bir hat içerisine alınan
yarım rozet çiçeklerin aralarına uçları top
şeklindeki hatlar yerleştirilmiştir. Arka
yüzde Arap harfleriyle, “Kütahya Yadigarı
1925” yazılıdır.
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20. yüzyılın ilk yarısı (1925)
y. 4 cm, ağız ç. 42.7 cm, kaide ç. 29.5 cm
Env. No: PMK 392

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, sarı,
siyah ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Hafif çukur
gövdeli ve halka kaidelidir. Tabağın
bütün yüzeyi, ince kıvrımlı dalların
üzerinde yer alan hatayi, gül,

krizantem ve hançer yapraklarından
oluşan oldukça girift bir süslemeyle
bezenmiştir. Tabağın kenarındaki
geniş bordürde hatayi çiçekleri
sıralanmış, aralarına kıvrımlı
yapraklar yerleştirilmiştir. En
dıştaki bordürde ise dalgalı bir hat
içerisine alınan yarım rozet çiçeklerin
aralarına uçları top şeklindeki hatlar
yerleştirilmiştir. Arka yüzde Arap
harfleriyle, “Kütahya Yadigarı 1925”
yazılıdır.
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Tabak

20. yüzyılın başları
y. 8.3 cm, ağız ç. 48.5 cm, kaide ç. 25.5 cm
Env. No: PMK 394

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil, siyah renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Yayvan formlu
tabak, geniş kenarlı ve halka
kaidelidir. Tabağın merkezindeki
büyük madalyonun (ç. 21.5) içi boş
bırakılmıştır. Koleksiyonda yer alan
portreli tabakla (310) eştir ancak bu
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tabakta portre yoktur. Muhtemelen
sipariş için yapılmış, fakat
tamamlanmamıştır. Merkezdeki
madalyon, ters/düz olarak
yerleştirilmiş palmet motiflerinin
bulunduğu geniş bir bordür ile
çevrelenmiştir. Diğer ince bordürde
düğümlü kartuşların arasında içleri
palmetlerle süslü yatay şemse
motifleri vardır. Geniş kenarda hatayi
ve gül motifleri atlamalı olarak
verilmiş, aralarına hançer yaprakları
yerleştirilmiştir.
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Tabak

20. yüzyılın ortaları
y. 3 cm, ağız ç. 21.1 cm, kaide ç. 13.5 cm
Env. No: PMK 398

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Yayvan gövdeli
ve halka kaidelidir. Bütün yüzey,
palmet formlu dilimlere ayrılmış,
bu dilimlerin içi üstlerinde iri
yaprakların yer aldığı küçük ağaçlara
benzer motiflerle süslenmiştir.
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Tabak

20. yüzyılın başları
y. 5 cm, ağız ç. 26.6 cm, kaide ç. 14.8 cm
Env. No: PMK 377

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru, sarı ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Hafif çukur
gövdeli ve halka kaidelidir. Tabağın
merkezinde, sekiz kollu yıldızdan
gelişen, uçları dilimli, iç içe geçmeli

otuz iki kollu ışınsal bezeme görülür.
Işınsal kolların arası palmetlerle
birleştirilmiştir. Dış yüzeyde, stilize bir
yaprağın bağlı olduğu ince dallı lale
motifleri aralıklarla yerleştirilmiştir.
Bu üç adet motif, tabağın kenarını
zarif bir şekilde dolanır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 116 / 145; Bilgi 2006, s. 193 / 238).
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284

Tabak

Tabak

y. 4 cm, ağız ç. 20 cm, kaide ç. 9.2 cm

y. 4 cm, ağız ç. 19.5 cm, kaide ç. 9.6 cm

Env. No: PMK 481

Env. No: PMK 482

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Hafif çukur gövdeli, dalgalı kenarlı ve
halka kaidelidir
Merkezdeki stilize palmet, lale,
karanfil ve rozet çiçeklerden oluşan
bitkisel süsleme bir madalyon
içerisine alınmış, bunun etrafı beşgen
parçalara ayrılarak içleri yapraklı
rozet çiçeklerle doldurulmuştur.
Geniş kenar, birbirine yaprak benzeri
dalgalı motiflerle bağlı rozet çiçeklerle
bezelidir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Hafif çukur gövdeli, dalgalı kenarlı ve
halka kaidelidir.
Merkezde, içi boş bir madalyon ile
bunun çevresinde iri hatayiler ile
yapraklı dallar üzerinde rozet çiçekler
görülür.
Geniş kenar, birbirine yaprak
benzeri dalgalı motiflerle bağlı rozet
çiçekleriyle bezelidir.
Kaidenin ortasında “1” rakamı vardır.

20. yüzyılın ortaları
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20. yüzyılın ortaları
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Tabak

20. yüzyılın ortaları (1956)
y. 4.6 cm, ağız ç. 31.4 cm, kaide ç. 18.6 cm
Env. No: PMK 385

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Hafif çukur gövdeli, dik
kenarlı ve halka kaidelidir.
İri hatayi, gül, karanfil, hançer
yaprakları ve lalelerden oluşan
süsleme tabağın bütün yüzeyine
özenli bir şekilde işlenmiştir.
Hatayilerden soldakinin dalı kırıktır.
Kenar bordürlerinden içtekinde
zikzak motifi, dıştakinde ise yan yana
sıralanmış stilize palmet motifleri yer
alır. Tabağın kaidesinde, Türkçe olarak,
“Azim Kütahya 1956” yazılıdır.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 105, 106, 107).
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Tabak

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 3 cm, ağız ç. 21.3 cm, kaide ç. 12.5 cm
Env. No: PMK 397

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Çukur gövdeli ve halka kaidelidir.

Tabağın merkezinde stilize bir enginar
ile kıvrık bir dal üzerinde yer alan lale,
karanfil, sümbül ve yapraklardan
oluşan süsleme hançer yaprağıyla
sonlanır. Bitkisel süslemeyi çevreleyen
geniş bordürde, oldukça primitif bir
şekilde işlenmiş geometrik karakterli
motifler bulunur. Tabağın kenarı, yan
yana sıralanmış üçgenler ile bunların
arasına yerleştirilmiş uçları benekli
hatlar ile süslenmiştir.
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Tabak

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 7.5 cm, ağız ç. 29 cm, kaide ç. 10.8 cm
Env. No: PMK 493

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, firuze, yeşil, siyah ve sarı
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Kademeli çukur gövdeli, dışa çekik
dalgalı ağızlı ve halka kaidelidir.
Merkezde iri bir rozet çiçek yer alır.
Çiçek spiral kıvrımlarla oluşturulmuş
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Tabak

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 4 cm, ağız ç. 21.6 cm, kaide ç. 12.3 cm
Env. No: PMK 496

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, mavi ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Hafif
çukur gövdeli ve halka kaidelidir.
Merkezde uçlarına hatayilerin
eklendiği bir yıldız motifi yer alır.
Bu bezemenin etrafı dilimli bir
çerçeve içerisine alınmış, aralara
ise palmet ve rumilerden oluşan
süslemeler yerleştirilmiştir. Tabağın
kenarlarında yer yer kırıklar vardır.
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bir daire ile çevrelenmiştir. Kenar
bordüründe, çapraz olarak üst üste
verilmiş yaprakların ayırdığı stilize
lale motifleri vardır. Bu motifler
kabartmalı olarak verilmiştir. Stilize
laleler ile yaprakların arasında kalan
alanlar karelere bölünmüştür.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 101),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3505,
3506.
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Tabak

20. yüzyılın ortaları
y. 4.3 cm, ağız ç. 21.6 cm, kaide ç. 13.5 cm
Env. No: PMK 467

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, sarı, patlıcan moru
ve yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Hafif çukur gövdeli ve
halka kaidelidir. Merkezde, düğümlü
geçmelerle meydana getirilmiş
geometrik kompozisyon, zincir
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desenli bir madalyon içerisine
alınmıştır. Madalyonun etrafına
belirli aralıklarla yarım yıldız çiçekler
yerleştirilmiş, bunların içinden çıkan
yapraklı ve kıvrımlı dallar üzeri mine
çiçekleriyle doldurulmuştur. Yıldız
çiçeklerin aralarına denk gelecek
şekilde kullanılmış, içleri palmet
ve rumilerle işlenmiş dilimli yarım
kartuşlar vardır. Tabağın kenarında,
içleri benekli zikzak motifi görülür.
Yüzeyde sıra yapışmış seramik
kırıkları dikkati çeker.

Tabak

20. yüzyılın ortaları
y. 4.9 cm, ağız ç. 31.5 cm, kaide ç. 17.3 cm
Env. No: PMK 484

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru, sarı
ve yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Hafif çukur gövdeli ve halka
kaidelidir. Merkezde, içi sekiz kollu
yıldızdan gelişen geometrik süslemeli
bir madalyon vardır. Madalyonunun
çevresinde ortası çiçeklerle bezeli
uzun yapraklar, örgü motifi
oluşturacak şekilde birbirinin içinden
geçer. Aralara üzerlerinde goncaların
bulunduğu dallar yerleştirilmiştir.
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Tabak

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 6.5 cm, ağız ç. 28.3 cm, kaide ç. 10 cm
Env. No: PMK 518

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, renksiz şeffaf sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru, yeşil
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Hafif çukur gövdeli ve halka
kaidelidir. Merkezdeki altıgenin
içinde, gül motifi, sekiz köşeli uçları
palmetli yıldızla çevrelenmiş ve
dilimli bir kartuş içerisine alınmıştır.
Altıgenin karşılıklı iki köşesinde,
yarım rozet çiçeği bezemeli dilimli
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kartuşlar vardır. Diğer karşılıklı iki
kenarda, rozet çiçek, palmet ve rumili
süsleme yar alır. Bu süslemelerden
çıkan ve birbiri içerisinden geçen
dallar üzerinde gül ve lale motifleri
tekrarlanır. Altıgenin köşeleri karelere
bölünmüştür. Kenar bordüründe,
rozet çiçekler ve stilize motifler
atlamalı olarak verilmiş, altlı ve üstlü
yapraklarla birbirlerine bağlanmıştır.
Tabağın dış yüzeyinde, stilize bir
yaprağın bağlı olduğu ince dallı lale
motifleri aralıklarla yerleştirilmiştir.
Bu üç adet motif, tabağın kenarını
zarif bir şekilde dolanır.

Tabak

20. yüzyılın ortaları
y. 5.4 cm, ağız ç. 40.4 cm, kaide ç. 24 cm
Env. No: PMK 390

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve
yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Hafif çukur gövdeli ve halka
kaidelidir. Tabağın bütün yüzeyi altı
köşeli yıldızdan gelişen geometrik
kompozisyonla bezenmiş, geometrik
kompozisyonu oluşturan poligonal
parçaların içleri palmet ve rumili
bitkisel süslemelerle dolgulanmıştır.
Tabağın kenarında, palmet-lotus
frizi yer alır. Kaidede Arap harfleriyle
“Azim Kütahya” yazılıdır.
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Tabak

Tabak

y. 4.8 cm, ağız ç. 37 cm, kaide ç. 18.2 cm

y. 5.1 cm, ağız ç. 26.5 cm, kaide ç. 14.6 cm

Env. No: PMK 389

Env. No: PMK 450

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve
yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Hafif çukur gövdeli, geniş
kenarlı ve halka kaidelidir. Tabağın
bütün yüzeyi sekiz kollu bir yıldızdan
gelişen geometrik kompozisyonla
bezenmiştir. Sekiz kollu yıldızların
içleri rozet çiçeği ve yıldız çiçekleriyle
doldurulmuştur. Merkezdeki sekiz
kollu yıldızın etrafına yerleştirilmiş
olan kıvrık iki yaprak motifi,
geometrik süslemeye farklı bir yorum
katmıştır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Hafif çukur
gövdeli ve halka kaidelidir. Tabağın
ortası delinmiştir. Tavan göbeği

20. yüzyılın ortaları

20. yüzyılın ortaları

olarak kullanılmış olmalıdır.
Tabağın bütün yüzeyi, merkezdeki
iç içe verilmiş sekiz kollu
yıldızlardan gelişen girift geometrik
kompozisyonla bezenmiştir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Carswell 1991, s.
88 / K 100; Akalın-Bilgi 1997, s. 119 /
151; Bilgi 2006, 195 / 243).
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Tabak

20. yüzyılın başları
y. 4.7 cm, ağız ç. 25.5 cm, kaide ç. 11 cm
Env. No: PMK 514

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze ve patlıcan moru renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Hafif
çukur gövdeli, dilimli kenarlı ve halka
kaidelidir. Merkezde, on kollu yıldız

ile bunun etrafında gelişen geçmeli
geometrik kompozisyon görülür. Kenar
bordüründe iç içe geçmiş zikzaklardan
oluşan bezeme vardır. Arka yüzeyde,
rozet çiçekler dalgalı ince yapraklarla
birbirine bağlanmıştır. Zemin patlıcan
moru renklidir ve koyu olduğu için
süslemenin algılanması zordur.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç

Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 119 / 150; Bilgi 2006, 195 / 242).

296
Tabak

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 2.8 cm, ağız ç. 31 cm, kaide ç. 19 cm
Env. No: PMK 476

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru, yeşil
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Hafif çukur gövdeli ve
halka kaidelidir. Merkezde, etrafı
palmetli ve dilimli bordürlerle çevreli,
içinde Arap harfleriyle “ve hüve alâ
külli şeyin kadîr” (Allah her şeye
kadirdir) yazılı bir madalyon yer
alır. Madalyonun etrafı, iri dalları
ve yaprakları bulunan stilize lale,
karanfil, gonca ve çiçeklerden oluşan
bezemeyle çevrelenmiştir. Kenar
bordüründe yan yana sıralanmış
palmet motifleri vardır ve bunların
arasına daha küçük stilize palmetler
yerleştirilmiştir.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 89), Suna
ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu
(Bilgi 2006, s. 191 / 235), Kütahya
Çini Müzesi Env. No: 3408, 3527,
3408.
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Tabak

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 3 cm, ağız ç. 23.3 cm, kaide ç. 14.2 cm
Env. No: PMK 464

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kobalt mavisi, sarı ve siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yayvan gövdeli, dışa çekik ağızlı,
geniş kenarlı ve halka kaidelidir.
Merkezde, Arap harfleriyle “Cennâti
adnin müfettehaten lehümü’l-ebvâb”
(Kendilerine kapılarını açmış Adn
cennetleri (vardır) (Kur’an 38:Sâd, 50),
yazılıdır. Geniş kenar üzerinde ters/
düz yerleştirilmiş palmet motifleri
ile küçük yarım yapraklardan
meydana gelen süsleme vardır.
Palmetlerin ortalarına birer benek
yerleştirilmiştir. Geniş kenara geçişi
sağlayan bölümdeki ince bordürde
ise zincir motifi görülür.
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Tabak

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 3 cm, ağız ç. 31.4 cm, kaide ç. 20.5 cm
Env. No: PMK 477

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına,
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru, yeşil
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Hafif çukur gövdeli ve
halka kaidelidir. Merkezde, etrafı
palmetli ve dilimli bordürlerle çevreli,
içinde Arap harfleriyle “tîz reftâr
olanın pâyıne dâmen dolaşır” (acele

edenin ayağına eteği dolaşır) yazılı
bir madalyon yer alır. Madalyonun
etrafı, iri dalları ve yaprakları
bulunan stilize lale, karanfil, gonca
ve çiçeklerden oluşan bezemeyle
çevrelenmiştir. Kenar bordüründe
sarmal ip şeklinde kullanılmış
benek ve kıvrık yapraklardan oluşan
süsleme görülür.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 89), Suna
ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu
(Bilgi 2006, s. 191 / 235), Kütahya Çini
Müzesi Env. No: 3408, 3527, 3408.
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Tabak

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 4.7 cm, ağız ç. 27 cm, kaide ç. 12.3 cm
Env. No: PMK 10

Beyaz/krem hamurlu, beyaz astarlı,
şeffaf sıraltına kobalt mavisi, yeşil,
kahverengimsi kırmızı ve patlıcan
moru renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Yayvan gövdeli, geniş
kenarlı ve halka kaidelidir. Tabağın
merkezinde Arap harfleriyle, “kâmile
fazîlet geldi yâre bir tabak” yazısı
okunmaktadır. Yazının aralarına
stilize çiçekler serpiştirilmiştir. Yayvan
tabağın geniş kenar bordüründe,
Arap harfleriyle “ey kâse derûnunda
mı esbâb-ı muhabbet, çekülüb gelür

sana erbâb-ı muhabbet, cihanı teshîr
eder iki haldir, birisi maldır, biri de
hüsn-ü cemaldir” yazmaktadır. Bölüm
bölüm verilen yazıların aralarına
stilize çiçek motifleri yerleştirilmiştir.
Ağızdaki bu yazı kuşağı da tabağın
gövdesine dilimli bir bordürle
bağlanır. Tabağın arka yüzünde bir dal
üzerine yerleştirilmiş yaprak ve stilize
çiçeklerden oluşan bezeme aralıklarla
yerleştirilmiştir. Bu üç adet motif,
tabağın kenarını zarif bir şekilde
dolanır.
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Tabak

20. yüzyılın başları
y. 4.2 cm, ağız ç. 26.5 cm, kaide ç. 15 cm
Env. No: PMK 378

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru, sarı ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Hafif çukur
gövdeli ve halka kaidelidir. Tabağın
merkezinde, dilimli kartuş içerisinde
Arap harfleriyle “maşaallah” yazısı
yer alır. Etrafında, uçları dilimli,
iç içe geçmeli otuz iki kollu ışınsal
bezeme görülür. Işınsal kolların arası
palmetlerle birleştirilmiştir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 193
/ 238).
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301
Tabak

20. yüzyılın başları
y. 5 cm, ağız ç. 26.7 cm, kaide ç. 14 cm
Env. No: PMK 449

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır.
Hafif çukur gövdeli ve halka
kaidelidir.
Tabağın merkezinde, iri dilimli kartuş
içerisinde Arap harfleriyle “Yaşasın
Kanuni Esasi Fi 10 Temmuz sene 324”
(23 Temmuz 1908) yazılıdır. Etrafında,
uçları dilimli, iç içe geçmeli otuz iki
kollu ışınsal bezeme görülür. Işınsal
kolların arası palmetlerle bezenmiştir.

Benzer örnek: Aynı eser (Kürkman
2005, s. 252 / 351), Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 193
/ 238).
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Tabak

20. yüzyılın başları
y. 4.9 cm, ağız ç. 23.5 cm, kaide ç. 12.1 cm
Env. No: PMK 462

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil, patlıcan moru, sarı ve
siyah renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır.
Çukur gövdeli, yüksek kenarlı
ve halka kaidelidir. Tabağın
merkezindeki dilimli büyük kartuş
içerisinde Arap harfleriyle “Yaşasın
Vatan Hürriyet” yazılıdır. Tabağın
iki kenarında iri birer balık figürü

uzun dallarla birbirlerine bağlanmış,
dalların ortasına iri rozet çiçekler
yerleştirilmiştir. Stilize işlenmiş
balık figürlerinin üzerinde balık pulu
deseni bulunmasına karşın, oldukça
kalın sürülen patlıcan moru renkli
sır nedeniyle bu motifler neredeyse
görünmemektedir. Tabağın diğer
bölümlerini çok yapraklı ince
dallar üzerinde lale, gonca ve rozet
çiçeklerinden oluşan zarif bitkisel
bezemeler kaplar.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 111, no. 137; Bilgi 2006, 172 / 205).
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Tabak

20. yüzyılın başları
y.5 cm, ağız ç. 26 cm, kaide ç. 14.2 cm
Env. No: PMK 376

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Hafif çukur

gövdeli ve halka kaidelidir. Tabağın
merkezinde, üst üste yerleştirilmiş
üç adet dilimli kartuş bulunur. Arap
harfleriyle üstte, “müsâvât (eşitlik)”,
ortada “yaşasın, altta ise “fi 11 Temmuz
sene 1324” (24 Temmuz 1908) yazıları
yer alır. Ortadaki kartuş bir vazo
gibi düzenlenmiştir ve içinden gül,
menekşe, sümbül çiçekleri çıkar.
Tabağın kenarını iki iri hançer yaprağı
çevrelemektedir. Kaidede, “Hilmi
Kütahya” damgası vardır.
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Tabak

20. yüzyılın başları
y. 5.5 cm, ağız ç. 26.7 cm, kaide ç. 12.1 cm
Env. No: PMK 381

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil,
siyah ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Hafif çukur
gövdeli ve halka kaidelidir. Tabak,
sekiz köşeli yıldızın çevresinde
gelişen geometrik kompozisyonla
bezelidir. Sekiz köşeli yıldızın içinde
içi Arap harfleriyle “fi 10 Temmuz
sene 324” (23 Temmuz 1908) yazılıdır.
Geometrik kompozisyonun aralarına
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dilimli kartuşlar yerleştirilmiştir
ve bu kartuşların içerisinde yine
Arap harfleriyle “Hürriyet, Uhuvvet
(kardeşlik), Adalet, Müsâvât
(eşitlik)” yazılıdır. Yazılı kartuşların
arasında kalan sekiz köşeli
yıldızların içerleri, stilize lale ve
goncalarla doldurulmuştur. Kaidede,
okunamayan bir damga vardır
ve Hilmi Kütahya damgasından
farklıdır.

Benzer örnek: Suna İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Carswell 1991, s.
88 / K. 100; Akalın-Bilgi 1997, s. 119 /
151; Bilgi 2006, s. 195 / 243).
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Tabak

19. yüzyılın ikinci yarısı
y. 4.9 cm, ağız ç. 28.3 cm, kaide ç. 14 cm
Env. No: PMK 517

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverngimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru, yeşil ve sarı
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Hafif çukur gövdeli ve halka kaidelidir.
Üstte Osmanlı Devlet arması altta
Sultan II. Abdülhamit’in tuğrası ve
Arap harfleriyle “el gazi” mahlası
vardır. Tuğra altta, yay gibi kıvrılmış,
içi çiçekli yaprak motifiyle çevrelenmiş

ve küçük yapraklarla üstteki armaya
bağlanmıştır. Kenarlarda uzun ve
kıvrık yapraklı dallar üzerinde süsen
çiçeğine benzer stilize çiçekler yer
alır. Tabağın dış yüzeyinde, kıvrımlı
yaprak motifli dalların üzerindeki lale
ve stilize çiçek motifleri aralıklarla
yerleştirilmiştir. Bu üç adet bezeme,
tabağın kenarını zarif bir şekilde
dolanır. Kaidede, Türkçe olarak “Hafız
Emin” yazmaktadır.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 89 / K. 101),
Bilgi 2006, s. 197 / 245; Demirsar Arlı
2007, s. 339 Foto. 11.
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Tabak

20. yüzyılın başları
y. 5 cm, ağız ç. 25.2 cm, kaide ç. 14.4 cm
Env. No: PMK 379

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, mavi
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Hafif çukur gövdeli ve
halka kaidelidir. Tabağın merkezi
iki bölüme ayrılmıştır. Üstte
Osmanlı Devlet arması altta Sultan
II. Abdülhamit’in tuğrası ve Arap
harfleriyle “el gazi” mahlası vardır.
En alttaki sancak formundaki kartuş
içerisinde ise “muzaffer ol daima”
yazısı yer alır. Armanın etrafında iki
yana açılmış perde motifi görülür.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 89 / K.
101), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Akalı-Bilgi 1997, s. 120
/ 154; Kürkman 2005, s. 227 / 294;
Bilgi 2006, s. 198 / 246; Demirsar
Arlı 2007, s. 339 Foto. 11.)
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Tabak

20. yüzyılın başları
y. 4.2 cm, ağız ç. 26.2 cm, kaide ç. 16 cm
Env. No: PMK 515

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına kırmızı,
kobalt mavisi, firuze, patlıcan moru,
yeşil, sarı ve siyah renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Hafif çukur
gövdeli ve halka kaidelidir. Tabağın
merkezi iki bölüme ayrılmıştır. Üstte
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Tabak

20. yüzyılın başları
y. 4.7 cm, ağız ç. 25.7 cm, kaide ç. 14.5 cm
Env. No: PMK 513

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına kırmızı,
kobalt mavisi, firuze, patlıcan moru,
yeşil, sarı ve siyah renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Hafif çukur
gövdeli ve halka kaidelidir. Tabağın
merkezi iki bölüme ayrılmıştır.
Üstte Osmanlı Devlet arması altta
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Sultan II. Abdülhamit’in tuğrası ve Arap
harfleriyle “el gazi” mahlası vardır.
En alttaki sancak formundaki kartuş
içerisinde ise “muzaffer ol daima” yazısı
yer alır. Armanın etrafında iki yana
açılmış perde motifi görülür.

Benzer örnek: Sadberk Hanım Müzesi
(Carswell 1991, s. 89 / K. 101), Bilgi 2006,
s. 197 / 245; Demirsar Arlı 2007, s. 339
Foto. 11.

Osmanlı Devlet arması altta Sultan
II. Abdülhamit’in tuğrası ve Arap
harfleriyle “el gazi” mahlası vardır.
En alttaki sancak formundaki kartuş
içerisinde ise “muzaffer ol daima”
yazısı yer alır. Armanın etrafında iki
yana açılmış perde motifi görülür.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 89 / K. 101),
Bilgi 2006, s. 197 / 245; Demirsar Arlı
2007, s. 339 Foto. 11.
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Portreli Tabak
20. yüzyılın başları

y. 6.4 cm, ağız ç. 50.5 cm, kaide ç. 27 cm
Env. No: PMK 393

309
Gemili Tabak

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
y. 4.4 cm, ağız ç. 31 cm, kaide ç. 16.7 cm
Env. No: PMK 384

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil ve
siyah renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Yayvan gövdeli, geniş
kenarlı ve halka kaidelidir. Tabağın

merkezinde üç yelkenli, bayraklı,
tek ambarlı, üst güverteli kalyon
yer alır. Deniz içerisinde iki adet
iri balık vardır. Zemine adacıklar
serpiştirilmiştir. Geniş kenar
bordüründe kayalıkları anımsatan
soyut helezoni kıvrımlı bezeme
görülür. Tabağın dış yüzeyinde
spiral kıvrımlı halkalarla bezemeler
yapılmıştır.

Benzer örnek: Öney 2009, s. 119 Kat
no: 57.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil ve siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yayvan gövdeli, geniş kenarlı
ve halka kaidelidir. Tabağın
merkezindeki büyük madalyon
(ç. 21.5), seramik yapılırken beyaz
zeminli olarak boş bırakılmış, kap
sırlanıp fırınlandıktan sonra, sır
üstüne boya ile bir erkek portresi
resmedilmiştir. Erkek figürü takım
elbiseli ve kalpaklıdır. Uzun bıyıkları
ve çıkık çenesi ile portre özelliği
taşımaktadır. Merkezdeki portre, ters
/ düz olarak yerleştirilmiş palmet
motiflerinin bulunduğu geniş bir
bordür ile çevrelenmiştir. Diğer
ince bordürde düğümlü kartuşların
arasına içleri palmetlerle süslü yatay
şemse motifleri yerleştirilmiştir.
Geniş kenar üzerine hatayi ve gül
motifleri atlamalı olarak verilmiş,
aralarına hançer yaprakları
yerleştirilmiştir.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 97, 104),
Kütahya Çini Müzesi Env.
No: 3288, 3333.
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Figürlü Tabaklar
19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başı
Tablo I: y. 5.3 cm, ağız ç. 35 cm,
kaide ç. 26 cm
Tablo II: y. 5 cm, ağız ç. 36.5 cm,
kaide ç. 27.3 cm
Tablo III: y. 4.6 cm, ağız ç. 34.5 cm,
kaide ç. 23.3 cm
Tablo IV: y. 5 cm, ağız ç. 35.5 cm,
kaide ç. 23.7 cm
Env. No: PMK 545, PMK 546, PMK 547,
PMK 548

Beyaz/krem renkli hamurlu, krem
renkli astarlı, şeffaf sıraltına firuze,
kobalt mavisi, kahverengimsi
kırmızı, kahverengi, sarı, yeşil ve
patlıcan moru renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Hafif çukur
gövdeli, halka kaidelidir. Dört adet
tabaktan oluşan seride Geneviève’in
hikayesi betimlenmiştir. Sahnelerin
üst kısımlarında Yunan ve Latin
harfleriyle GENEVIÈVE yazılıdır
ve tablo numaraları belirtilmiştir.
Hıristiyan ikonografisinde iki
Geneviève bulunmaktadır.
Birincisi Brabantlı Geneviève’dir.
Farklı anlatımları olan romantik
ve acılarla dolu hikayesi şiirlere,
oyunlara, resimlere yansıyan
dini bir karakterdir. Geneviève,
bir kahya tarafından, kocasına
ihanet ve vefasızlık ettiği şeklinde
iftiraya uğrar. Kocası ölüm emrini
verir. Ancak Geneviève’i öldürecek
kişiler, öldürmekten vazgeçip, onu
ormanda yalnız bırakır. Geneviève,
dişi bir geyiğin yardımıyla bir bebek
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dünyaya getirir ve büyütür. Yıllar
geçtikten sonra kocası ormanda
avlanırken karşılaşırlar. Kocası
Geneviève’in açıklamalarının
ardından onun suçsuzluğuna inanır.
İftira atan kahya ölüme bırakılır
ve Geneviève evine döner (Clemet
2004). İkincisi ise Paris’in koruyucusu
St. Geneviève, 419 yılında Nanterr’de
doğmuş, 512 yılında Paris’te ölmüştür
ve 3 Ocak günü ona adanmıştır.
Auxerre’li Aziz Germain ve Troyesli
Aziz Lupus Pelagianismle (Gregory
1991) savaşmak için 429 yılında
Galya’dan Britanya’ya giderken,
Geneviève’nin köyü olan, Paris
yakınlarındaki Nanterr’de konaklar.
Köylüler tarafından karşılanırlar ve
Aziz Germain vaaz verirken, kalabalık
içerisinde genç bir kızı –Genevièvefark eder. Geneviève’in kendisini
Tanrı’nın hizmetine adadığını
öğrenince ailesine kızlarının
mukaddes bir yaşam süreceği
müjdesini vererek, onu örnek alan bir
çok bakire kızın kendilerini tanrıya
adayacaklarını söyler. Köyden
ayrılırken Geneviève’i kutsayan
ve üzerinde bir haçın bulunduğu
bir madalyon verir ve kendisini
İsa’ya adamasının bir anısı olarak
saklamasını söyler. Köyünde dindar
bir yaşam süren Geneviève, anne ve
babasının ölümünün ardından Paris’e
gider ve orada vaftiz annesi ile yaşar.
Atilla Paris’e saldıracağı zaman, halk
panikleyerek kaçmaya çalışır. Ancak
onlara geri dönmeleri için yalvaran
Geneviève, Tanrı’nın paganlara geçit

vermeyeceğini söyleyerek kaçmalarını
engeller. Bunun ardından Atilla’nın
Paris’e saldırmamasıyla, Geneviève,
Paris’in koruyucu Azizesi kabul edilir
(Catholic Encyclopedia, Clemet 2004).
İki St. Geneviève’in farklı hikayeleri
karşılaştırıldığında, her ne kadar Paris’in
koruyucusu olan St. Geneviève daha
ünlü olsa da, bugün Suna ve İnan Kıraç
Vakfı koleksiyonunda yer alan bu dört
adet tabaktaki anlatımlar, Brabantlı
Geneviève’in hikayesine uymaktadır.
Şiirsel bir tarzda yapılan anlatımlarda,
hikayenin bütünlüğünü korumak
amacıyla Tablo numaraları verilmiştir.
Tabakların arkasında Yunan harfleriyle
“ΜηνΑ τασ τ?η Αβρααμ ολου” yazısı
bulunmaktadır. “Abraamoglu” kelimesi
okunaklıdır ancak diğer kelimelerde
yazımdan kaynaklı şüphelerimiz vardır.
Brabantlı Geneviève’in hayatının
anlatıldığı bu Avrupa kökenli hikaye,
Kütahyalı Ermeni ya da Rum ustalar
tarafından hediye amaçlı veya sipariş
üzerine resmedilmiş olmalıdır.

Tablo I

Tablo II

Tablo III

Tablo IV
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313
Kuşlu Tabak
20. yüzyılın ortaları

y. 3 cm, ağız ç. 18.6 cm, kaide ç. 10.5 cm
Env. No: PMK 447

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, açık mavi,
yeşil, siyah ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Kademeli yayvan
gövdeli, dalgalı kenarlı ve halka
kaidelidir. Tabağın merkezinde,
stilize karanfil çiçeğinin yer aldığı
ince dallar üzerinde bir kuş figürü
bulunur. Kenardaki menderes motifli
ince bordürde 30-8-1958-Ö … (kırıktır)
yazılıdır. Geniş kenar üzerinde,
merkezde yer alan kuşun benzerleri
belirli aralıklarla tekrarlanmıştır.
Kuşların gövdelerinden uzanan dallar
üzerinde stilize çiçek ve yapraklar
bulunur. Arka yüz astarlı ve sırlıdır.

312
Kuşlu Tabak
20. yüzyılın ortaları

y. 4.2 cm, ağız ç. 20.2 cm, kaide ç. 10.8 cm
Env. No: PMK 455

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, siyah, yeşil
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Kademeli hafif çukur
gövdeli, dalgalı geniş kenarlı ve
halka kaidelidir. Gül ve goncanın
bulunduğu kalın bir dal üzerine
tünemiş olan stilize kuş figürü,
tabağın merkezinde ve kenarında
belli aralıklarla tekrarlanmıştır. Bir
kuşun üstünde Türkçe harflerle R Y
yazılıdır.

313/PMK 447. Kuşlu tabağın bütününe ilişkin
bir deneme (çizim Uzman Hasan Uçar).
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314
Buhurdanlık
18. yüzyılın ilk yarısı

y. 20.5 cm, kaide ç. 9.4 cm, üst ç. 9 cm
Env. No: PMK 6

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına mavi
dekorludur. Yarı küresel formlu çan
şekilli kaide, silindirik boyun ile elips
biçimli gövdeye bağlanır. Buhurdanın
birleşme yerleri ile kulbun kaideye ve
gövdeye bağlandığı kısımlar metal
aksanlıdır. Kaide ile buhurdanın
ana gövdesi üzerinde dörder adet
stilize çiçek motifi tekrarlanmıştır.
Kaide alttan ve üstten birbirine
dilimli bezemelerle bağlı yürek
motiflerinden meydana gelen ince
hatlarla sınırlanmıştır. Silindirik
boyun üzerine üç yapraktan oluşan
zarif bitki motifleri serpiştirilmiştir.
Buhurdanın üst bölümü ajurludur. Beş
adet ajurlu şemse motifinin yer aldığı
bu süslemeler birbirinin tekrarıdır
ve aynı desen kalıbı kullanılmıştır.
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Bezemede iki yana doğru açılan
yapraklar ile bunların ortasından
yükselen yaprak ve çiçekler dikkat
çeker. Stilize çiçekler lale motiflerini
hatırlatmaktadır. Şemse motiflerinin
alt kısmında kalan üçgen formundaki
boşluk alanlar taramalı üçgenlerle
hareketlendirilirken, üst kısımda
yer alan ve zarif bir kavisle yükselen
deliğin etrafı, şemselere doğru birer
balık pulu ile dekorlu yaprakla
taçlandırılmıştır. Yuvarlak kesitli
kulp üzerinde dilimli motifler yer
alır. Yüksek kaidenin iç kısmında
usta işareti vardır. Aynı usta işareti
elips gövdenin üst kısmındaki
ajurlu bezemeli bölümün içinde de
tekrarlanmıştır.

Benzer örnek: İstanbul Sadberk
Hanım Müzesi, (Carswell 1991, s.
62 / K. 12), Atina Benaki Müzesi
(Kürkman 2005, s. 160 / 192, s.
161 / 193), Hazaryan Koleksiyonu
(Aslanapa 1949, s. 76 Şekil 72).

315
Makara

18. yüzyılın ilk yarısı
y. 1 cm, ebatlar: 4.8x4.8 cm
Env. No: PMK 1

Kırmızı hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf
sırlı ve sıraltına sarı, yeşil, mavi ve
kırmızı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır.
Dikdörtgen formlu çini makaranın
kenarları iç bükey kavislidir. İki yüzü
de bir dal üzerinde yer alan yaprak
çiçek ve lale motifleriyle süslüdür.
Objenin yan yüzeylerinde iki ayrı
süsleme vardır. Karşılıklı duran
yüzlerde üst üste yaprak motifleri
sıralanmış, diğer yüzlerde ise uçları
benekli stilize çiçekler kullanılmıştır.

Benzer örnek: Geç dönem örneği
için Antik A.Ş. Arşivi, Hasan Usta’nın
yaptığı eser, 19. yüzyılın sonu (Bakla,
2007, s. 267, P32-1, P32-2).
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317
Pipo

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 3.6 cm, uzunluk 10.5 cm.
Env. No: PMK 331

316
Ağızlık

18. yüzyılın ikinci yarısı
uzunluk: 9 cm, ağız ç. 1.8 cm
Env. No: PMK 8

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına kobalt
mavisi, kırmızı, siyah ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Silindirik ağızlık daralarak ve hafif
yassılaşarak küçük bir delik ile
sonlanır. Geniş ağız, dilimli bir bordür
ile çevrelenmiş, gövde ise balık
pulu deseni ile kaplanmıştır. Gövde
üzerinde, dilimli bir kartuş içerisinde
Arap harfleriyle “Ali” yazmaktadır.

Benzer örnek: Naciye Nur
Avlupınar Koleksiyonu.
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Pipo yuvarlak çanaklıdır.
Çanak kısmında dilimli bir kartuş
içerisinde rumilerden gelişen
süsleme görülür. Bu kartuşun
dışındaki alanlarda ise kasımpatı,
mine çiçekleri, yapraklar ve
tomurcuklardan oluşan bitkisel
süsleme görülür. Piponun ağızlık
kısmı rozet çiçeği ve yapraklarla
bezenmiştir.

318
Süs Eşyası/
Kürdanlık/İğnelik
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 2.6 cm, ağız ç. 2.7 cm, kaide ç. 2 cm
Env. No: PMK 333

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Konik formlu küçük fincanın
ona uygun bir tabağı vardır. İşlevi
spesifik olarak belirlenmemişse de
süs eşyası, kürdanlık ya da iğnelik
olarak kullanılmış olabilir. Fincanın
gövdesinde içleri karelere bölünmüş
dilimli kartuşlar vardır. Kartuşların
arasında küçük çiçeklere yer
verilmiştir. Bezemeler tabak üzerinde
tekrarlanır.

319
Yumurtalık/
Kibritlik
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 8.6 cm, kaide ç. 10.2 cm, üst ç. 4.6 cm
Env. No: PMK 211

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze,
patlıcan moru ve yeşil dekorludur.
Konturlar siyahtır. Konik gövdeli,
kademeli silindirik boyunlu, geniş
silindirik yüzeyli ve halka kaidelidir.
Kaidede yapraklı ve tomurcuklu

dallar üzerinde iri yıldız çiçekli
süsleme görülür. Kaidenin kenarları,
aralarında uçları benekli çubukların
yer aldığı yan yana sıralanmış üçgen
motifleriyle süslenmiştir. Boynun
alt kısmında eğik hatlar, üstte
ise atlamalı olarak yerleştirilmiş
palmet ve bitki motiflerinden oluşan
süsleme vardır, gövdesi sadedir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Koleksiyonu. Garo Kürkman bu
örneği kibritlik olarak tanıtmıştır
(Kürkman 2005, s. 145 / 161).
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320
Tuzluk

20. yüzyılın başları
y. 5.4 cm, ağız ç. 4.6 cm, kaide ç. 3.3 cm
Env. No: PMK 524
Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Armut gövdeli, iç

bükey delikli ağızlı, kapaklı ve halka
kaidelidir. Gövdede, küçük yapraklı ve
goncalı kıvrım dallar rozet çiçeklerle
birbirine bağlanır. Gövdenin alt
ve üstünde yan yana sıralanmış
palmetlerden oluşan süsleme
tekrarlanmıştır. Kapakta iki yapraklı bir
gonca rölyefli olarak verilmiş, etrafına
küçük bitkisel motifler serpiştirilmiştir.

321
Biberlik/Baharatlık
20. yüzyılın başları

y. 5 cm, ağız ç. 4.5 cm, kaide ç. 3.8 cm
Env. No: PMK 525

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır.
Armut gövdeli, iç bükey kademeli
ağızlı, kapaklı ve halka tipli kaidelidir.
Gövdede, küçük yapraklı ve goncalı
kıvrım dallar rozet çiçeklerle birbirine
bağlanır. Gövdenin alt ve üstünde
yan yana sıralanmış palmetlerden
oluşan süsleme tekrarlanmıştır.
Kapakta iki yapraklı bir gonca rölyefli
olarak verilmiş, etrafına küçük
bitkisel motifler serpiştirilmiştir.
PMK 524 ile takımdır.
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322
Çiftli Baharatlık
20. yüzyılın ikinci yarısı

y. 8.7 cm, ağız ç. 9.7 cm, kaide ç. 5.6 cm
Env. No: PMK 162

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru, yeşil, sarı ve siyah dekorludur.
Konturlar siyahtır. Silindirik gövdeli,
kapaklı ve halka kaideli kaplar
yapışıktır. Arada ortası delikli bir
tutamağı bulunur. Gövdede çuha,
rozet çiçek, karanfil, lale ve yaprak
motiflerinden oluşan bitkisel süsleme
tekrarlanır. Bitkisel süslemenin üstü
dikey hatlarla bölümlere ayrılmış
ve içleri ters “v” şekilli motiflerle
bezenmiştir. Ağız kenarında
menderes motifli bezeme dikkat
çeker. Bu bezemeler kapaklarda
da tekrarlanır. Kaidede küçük
rozet çiçeklerin dalgalı yapraklarla
birbirine bağlandığı bordür bulunur.
Baharatlıkların içleri de süslüdür.
Ağız kenarında dalgalı bir bordür ile
buna bağlı baş aşağı verilmiş uçları
benekli dalları olan palmet motifleri
vardır. Merkezde yapraklı ve benekli
büyük çuha çiçekleri yer alır.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 114),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3131.
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323
Çiftli Baharatlık
20. yüzyılın ikinci yarısı

y. 6.6 cm, ağız ç. 8 cm, kaide ç. 6 cm
Env. No: PMK 163

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru, yeşil ve siyah dekorludur.
Konturlar siyahtır. Silindirik gövdeli,
kalın profilli ağızlı, kapaklı ve halka
kaideli kaplar yapışıktır. Kaide üzerine
oturan soğanvari bir tutamağı vardır.
Gövdede yarım kartuşlar içerisinde
yapraklı yarım rozet çiçekler yer alır.

Kartuşların dışında kalan alanlar,
yarım rozet çiçekler ve küçük spiral
kıvrımlarla doldurulmuştur. Gövdenin
alt ve üst kısmında yer alan profiller
üzerinde zikzaklı süslemeye yer
verilmiştir. Kapakta birbirine yapraklı
ince dallarla bağlı rozet çiçekleri
görülür. Kenar bordüründe ise zikzak
motifi tekrarlanmıştır. Baharatlığın
tutamağı küçük spiral kıvrımlarla
bezenmiştir.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 114),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3131.
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Baharatlık/
Lokumluk
20. yüzyılın ikinci yarısı

y. 13 cm, ağız ç. 14.8 cm, kaide ç. 6.5 cm
Env. No: PMK 165

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, mavi, yeşil, sarı
ve siyah dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yarı küresel gövdeli, dışa çekik dilimli
ağızlı ve halka kaidelidir. Ortadan,
dilimli yüksek bir parça ile ikiye
ayrılmıştır. Bu parçanın bir yüzünde
sağ omzunda kuş, sol elinde çiçek
tutan bir kadın figürü vardır. Uzun
siyah saçları, kolyesi, v yakalı bluzu ve
uzun eteğiyle modern bir görünümü
vardır. Kadın figürünün bulunduğu
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parçanın ince dar yüzeylerinde Türkçe
olarak büyük harflerle “Halime”
yazılıdır. Parçanın en üstünde ise
“Ahimes” adı okunur. Kadın figürü
Halime’yi işaret eder gibidir. Kap,
Halime ve Ahimes adlı aşıklar için
yapılmış olabileceği gibi sevgilisinin
figürünü yapan ve adını yazan,
Ahimes adlı bir usta/çırak da olabilir.
Kadın figürünün iki yanında yapraklı
birer lale motifi yer alır. Parçanın
arka yüzü düzdür ve lale motiflerinin
arasına, çok yapraklı stilize bir çiçek ile
ince dallı rozet çiçekler yerleştirilmiştir.
Kabın merkezinde, yapraklı ince
dalları bulunan büyük güller ile küçük
rozet çiçekleri vardır. Ağız kenarında
ise küçük yapraklı dallardan oluşan
bezeme görülür.

325
Lokumluk (?)
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 7.8 cm, ağız ç. 7.2 cm, kaide ç. 5.3 cm
Env. No: PMK 214

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru ve yeşil dekorludur. Konturlar
siyahtır. Yarı küresel gövdeli, dışa
dönük ağızlı, tek kulplu ve pedestal
ayaklıdır. Gövdede ince kıvrık dallar
üzerinde palmet (lale benzeri),
tomurcuk ve yapraklardan oluşan

süsleme vardır. Benzer süsleme
kaidede tekrarlanmıştır. Gövdeden
kaideye geçişi sağlayan silmeli
boyunda eğik hatlardan oluşan
bezeme vardır. Kasenin iç kenarında
ve kaidede aralarında uçları benekli
çubukların yer aldığı yan yana
sıralanmış üçgen motifli süsleme
görülür.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Koleksiyonu. Garo Kürkman bu
örneği buhurdan olarak tanıtmıştır
(Kürkman 2005, s. 145 / 160).

326
Lokumluk/Meyvalık
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 10.8 cm, ağız ç. 18 cm, kaide ç. 12.5 cm
Env. No: PMK 197

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve
yeşil dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yayvan gövdeli, dalgalı kenarlı
ve yüksek pedestal ayaklıdır. İç
yüzeyde, menekşe çiçeğinden çıkan
iri hançer yaprağının etrafında lale,
sümbül, nergis, zambak ve gonca
çiçeklerinden oluşan süslemeler
görülür. Kenar bordüründe uçları

benekli kıvrık yapraklardan oluşan
süsleme yer alır. Ağız kenarında
ise yan yana sıralanmış stilize
palmetlerden oluşan bezeme vardır.
Arka yüzde, kıvrımlı bir dal üzerinde
yer alan iri taç yapraklı çiçeklerle,
yapraklardan oluşan süslemeler
tekrarlanmıştır. Geniş pedestal ayağı
gövdeye bağlayan profilli boyun ve
kaide üzerinde yan yana sıralanmış
stilize palmetlerden oluşan
süslemeler görülür. Ayrıca profil
üzerinde örgü motifi vardır.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 1966.
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327
Lokumluk/Meyvalık
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 8.7 cm, ağız ç. 16.5 cm, kaide ç. 8 cm
Env. No: PMK 529

Beyaz/krem renkli hamurlu,
beyaz astarlı, kirli şeffaf sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
mavi, firuze, patlıcan moru ve yeşil
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yayvan gövdeli, dalgalı kenarlı ve
yüksek pedestal ayaklıdır. Bütün
yüzey, birbirine kıvrımlı dallarla
bağlanmış üzüm salkımları ve asma
yapraklarıyla bezenmiştir. Ağız
kenarında yana yana sıralanmış
üçgenlerin aralarına benekli hatlar
yerleştirilmiştir. Dış yüzeyde, stilize
çiçekler belli aralıklarla yerleştirilmiş,
kaideye geçişi sağlayan boyunda
bitki motiflerinden ve eğik hatlardan
oluşan bordürlere yer verilmiştir.
Kaide kenarında yan yana sıralanmış
üçgenlerden oluşan bezeme vardır.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 2389.
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328
Lokumluk/Meyvalık
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 8.1 cm, ağız ç. 16 cm, kaide ç. 8.1 cm
Env. No: PMK 366

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, mavi, firuze,
patlıcan moru ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yayvan gövdeli, dalgalı kenarlı ve
yüksek pedestal ayaklıdır. Merkezde,
içinde Yunan harfleriyle “Kütahya
Andreas Geranes 1921” yazılı zikzak
bordürlü bir madalyon yer alır.
Tabağın kenarları, birbirine dallarla
bağlanmış üzüm salkımları ve asma
yaprakları ile bezenmiştir. Ağız
kenarında ise yan yana sıralanmış
üçgenlerden oluşan bordür görülür.
Dış yüzeyde yapraklı iri pamuk çiçeği
benzeri süslemeler ile kaideye geçişi
sağlayan boyunda bitki motiflerinden
ve eğik hatlardan oluşan bordürlere
yer verilmiştir. Kaide kenarında yan
yana sıralanmış üçgenlerden oluşan
bezeme vardır. Kaidede “8” rakamı
vardır. Merkezdeki isim, ustanın ismi
değil, hediye amaçlı ya da sipariş
üzerine yapılan bu eserin sahibinin
adı olmalıdır.

Benzer örnek: Bezeme açısından
bkz. Kütahya Çini Müzesi Env. No:
1953, 1954.
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330
Çerezlik/İftariyelik
20. yüzyılın ilk yarısı (1926)
y. 1.4 cm, uzunluk 13.4 cm.
Env. No: PMK 371

329
Lokumluk/Meyvalık
20. yüzyılın başları

y. 12.5 cm, genişlik 19 cm, uzunluk 30 cm
Env. No: PMK 277

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, mavi,
patlıcan moru, siyah ve yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Elips biçimli gövdeli, dalgalı ağızlı,
sepet kulplu ve halka kaidelidir.
Merkezdeki elips biçimli madalyonun
içi, iki adet iri yapraklı rozet
çiçek ve spiral kıvrımlı dairelerle
doldurulmuş, dıştan balık pulu
tarzında dilimlenmiştir. Kenar
bordüründe yapraklı ince dallar rozet
çiçek ve goncalarla bezenmiş, ağız
kısmı balık pulu deseniyle işlenmiştir.
İç bezeme, tabağın dış yüzeyinde
aynen tekrarlanır Dilim sepet kulbun
üzeri yapraklı küçük rozet çiçeklerle
bezelidir.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 3574.
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve
siyah renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Sivri, iki ucu dilimli
beşgen gövdeli, dışa çekik ağızlı ve
düz diplidir. Benzer örnekleri de
bulunan iftariyelik parçalarından
biri olmalıdır. Merkezde, iri palmet
motifleriyle bu palmetin etrafında
gelişen rumi ve rozet çiçekli süsleme
görülür. Kısa ve düz kenarında
uçları benekli “C” kıvrımlı motifler
ile ok işaretlerinden oluşan bordür
vardır. Arka yüzde, Arap harfleriyle
“Sıyameddin” (?) ya da “Hüsameddin”
(?) isimi ile “Haziran 1927” yazılıdır.
Ayrıca Latin rakamlarıyla “1926” yılı
verilmiştir.

332
Çerezlik/İftariyelik
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 3 cm, kenar ölçüsü 6 cm.
Env. No: PMK 358

331
Çerezlik/İftariyelik
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 2.2 cm, genişlik 10.7 cm
Env. No: PMK 350

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, mavi, yeşil
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. İçbükey kavisli, altıgen
gövdeli, dik kenarlı ve düz diplidir.
Benzer örnekleri de bulunan
iftariyelik parçalarından biridir.
Tabağın merkezinde iri yaprakları
ve uçlarında mine çiçekleri olan lale
motifi vardır. Tabağın dikdörtgen
kenarları, uçlarından birer benek ile
birbirine bağlanmış lale motifleriyle
bezenmiştir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve
patlıcan moru renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Altıgen gövdeli,
dik kenarlı ve düz diplidir. Benzer
örnekleri de bulunan iftariyelik
parçalarından biridir. Tabağın
merkezinde iri bir palmet motifi
vardır. Tabağın kenarları, uçlarından
birer benek ile birbirine bağlanmış
lale motifleriyle bezenmiştir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 118 / 148; Bilgi 2006, s. 181 / 219).

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 118 / 148; Bilgi 2006, s. 181 / 219).
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334
Çerezlik/İftariyelik

333
Çerezlik/İftariyelik
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 3 cm, uzunluk 6 cm.
Env. No: PMK 359, PMK 360

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Poligonal gövdeli,
dik kenarlı ve düz diplidir. Benzer
örnekleri de bulunan iftariyelik
parçalarından biridir. Tabağın
merkezinde menekşe benzeri
çiçeklerden meydana gelmiş stilize
bir ağaç motifi görülür. Tabağın
kenarlarında yan yana sıralanmış
üçgenlerin içinde, hançer yaprakları
ile stilize çiçekler atlamalı olarak
kullanılmıştır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 118 / 148; Bilgi 2006, s. 181 / 219),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3323.
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20. yüzyılın ilk yarısı

y. 2.2 cm, altıgen formlu parçanın kenar
ölçüsü: 5.5 cm, poligonal parçalar uzunluk
12.5 cm.
Env. No: PMK 367

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi ve firuze
renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Ortadaki altıgen formlu
tabağın çevresine altı adet uçları
sivri ve kıvrık poligonal gövdeli
tabak yerleştirilmiştir. Tabaklar dik

kenarlı ve düz diplidir. Tabakların
merkezinde, yapraklı stilize çiçek
motifleri vardır. Kenarlar dikdörtgen
bölümlere ayrılmış, içleri uçlarından
birer benek ile birbirine bağlanmış
lale motifleriyle bezenmiştir.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 103);
Aynı örnek (Kürkman 2005, s. 146
/ 163), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997, s.
118 / 148; Bilgi 2006, s. 181 / 219),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3323.

335
Çerezlik/İftariyelik
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 2.5 cm, altıgen formlu parçanın kenar
ölçüsü: 5.5 cm, poligonal parçalar uzunluk
12.3 cm.
Env. No: PMK 369

Beyaz/krem renkli hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru ve yeşil
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Ortadaki altıgen formlu tabağın
çevresine altı adet dilimli ve uçları
sivri poligonal tabak yerleştirilmiştir.

Tabaklar dik kenarlı ve düz diplidir.
Tabakların merkezinde, kıvrık dallı
karanfil, lale ve rozet çiçeklerinden
oluşan bitkisel bezeme görülür.
Kenarlar bölümlere ayrılmış, içleri
kıvrık yaprak ve rozet çiçeklerle
bezenmiştir.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 103), Suna
ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu
(Akalın-Bilgi 1997, s. 118 / 148; Bilgi
2006, s. 181 / 219), Kütahya Çini
Müzesi Env. No: 3323.

336
Çerezlik/İftariyelik
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 2 cm, daire formlu parçanın çapı: 10.5
cm, poligonal parçalar uzunluk 10 cm.
Env. No: PMK 370

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Ortadaki daire
formlu tabağın çevresine sekiz adet
iç bükey kavisli poligonal tabak
yerleştirilmiştir. Tabaklar dik kenarlı
ve düz diplidir.

Ortadaki tabağın merkezi gül
benzeri yapraklı stilize çiçeklerle
çevrelenmiştir. Poligonal parçaların
merkezinde ise stilize yapraklı
çiçeklerden çıkan goncaların
oluşturduğu süsleme vardır. Kenarlar
bölümlere ayrılmış, içleri yapraklı
rozet çiçeklerle bezenmiştir.

Benzer örnek: “Azim Çini”
eserlerinden (Çini 1991, s. 103), Suna
ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu
(Akalın-Bilgi 1997, s. 118 / 148; Bilgi
2006, s. 181 / 219), Kütahya Çini
Müzesi Env. No: 3323.
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337
Çerezlik/İftariyelik
20. yüzyılın üçüncü çeyreği

y. 3 cm, yıldız formlu parçanın kenar
ölçüsü: 4.5 cm, poligonal parçalar uzunluk
16 cm.
Env. No: PMK 368

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve yeşil
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Ortadaki yıldız formlu tabağın
çevresine altı adet dilimli ve uçları
sivri poligonal tabak yerleştirilmiştir.
Tabaklar dik kenarlı ve düz diplidir.
Tabakların merkezinde kıvrık dallar
üzerinde yer alan rozet ve mine
çiçekleriyle küçük yapraklardan gelişen
süsleme görülür. Kenarlar bölümlere
ayrılmış ve karelenerek zincir
bordürlerle birbirlerinden ayrılmıştır.
Bu bölümlerin içlerinde yarım rozet
çiçeklerle süslemeye zenginlik
katılmıştır. Koleksiyoner eserin 1976
yılında satın alındığını belirtmiştir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 118 / 148; Bilgi 2006, s. 181 / 219),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 3323.

338
Tepsi

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 1.8 cm, uzunluk: 28.5 cm, genişlik 18.4 cm.
Env. No: PMK 456

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru ve sarı
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Dikdörtgen formlu, yüksek kenarlı
ve düz diplidir. Merkezde, içi palmet
ve rumilerden gelişen süsleme
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kompozisyonu ile doldurulmuş,
uçları palmetli iri bir şemse
motifi bulunur. Köşelerde çeyrek
şemselere yer verilmiştir. Kenar
bordüründe, yan yana sıralanmış
palmet motifleri bulunur. Arka yüz
sırlı ve astarlıdır. Eser restorasyonla
tamamlanmıştır.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 91 / 109),
Kütahya Çini Müzesi Env. No: 2738.

339
Tepsi

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 3.3 cm, uzunluk: 29.1 cm, genişlik 14.3 cm.
Env. No: PMK 509

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Dikdörtgen
formlu, yüksek kenarlı, dilimli kenarlı,
iki kulplu ve dört ayakla yükseltilmiş
düz diplidir. Tepsinin yüzeyinde, içleri
yapraklı yarım rozet çiçekleriyle bezeli

dilimli yarım kartuşlar vardır. Bunların
etrafı, yapraklı ince dallar üzerinde
yer alan rozet çiçeği, gonca ve mine
çiçekleriyle dolgulandırılmıştır. Kenar
süslemesinde zincir ve zikzak bordürleri
ile mızrak ucuna benzeyen motifler
yer alır. Kulpların üstü, yapraklı rozet
çiçeklerle bezenmiştir. Kenarların
dışında, iç süsleme tekrar edilmiştir.

Benzer örnek: Sadberk Hanım Müzesi
(Carswell 1991, s. 91 / 109), Kütahya
Çini Müzesi Env. No: 2402, 3322.

340
Demlik

20. yüzyılın başları
y. 9 cm, ağız ç. 7.2 cm, kaide ç. 7.6 cm
Env. No: PMK 282

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil, sarı ve siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli, emzikli, tek kulplu,
kapaklı ve halka kaidelidir. Kapağının
üzerinde buhar deliği vardır. Gövdede
rozet çiçek, lale ve yıldız çiçekleri ile
yapraklardan oluşan bitkisel süsleme
görülür. Ağız kenarındaki bordürde,
zikzak benzeri stilize bitki motifleri
art arda sıralanmıştır. Emziğin
üzeri spiral kıvrımlı halkalarla
kaplanmış, ön kısma iri bir rozet çiçek
yerleştirilmiştir. Kulp üzerinde ise
siyah noktalarla meydana getirilmiş
stilize çiçekler vardır. Kapakta gövde
üzerinde görülen bitkisel motifler
tekrarlanır.

Benzer örnek: İstanbul Onnik
Ayvaz Koleksiyonu (Kürkman 2005,
s. 146 / 165).
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341
Limonluk

20. yüzyılın ikinci yarısı (Kütahya ?)
y. 6.6 cm, ağız ç. 11.5, kaide ç. 7.3
Env. No: PMK 288

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sırlıdır.
Silindirik gövdeli, tek kulplu ve halka
kaidelidir. İnce dar bir akıtacağı
vardır. Kulbun üst kısmında bir
çıkıntısı bulunur. Limonun sıkıldığı
dilimli bölümü aşınmıştır.

Benzer örnek: Aynı eser (Kürkman
2005, s. 149 / 172), İstanbul Arkeoloji
Müzesi (Kürkman 2005, s. 149 / 173),
Sadberk Hanım Müzesi (Carswell
1991, s.101 / K. 132), Suna ve İnan Kıraç
Koleksiyonu (Soustiel 2000, s. 132 /
84, Bilgi 2006, s. 72 / 69.).
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342

343

Kapak

Kapak

y. 6 cm, ç. 10 cm

y. 6 cm, ç. 14.8 cm

Env. No: PMK 175

Env. No: PMK 293

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Yuvarlak
tutamaklı ve dairesel formludur.
Kapak üzerinde, lale ve hatayi
motiflerinin küçük bir bölümü
görülür.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kobalt mavisi
ve sarı renkli dekorludur.
Basık küresel formlu ve tutamaklıdır.
Ağzının bir kısmı kırıktır.
Kapağın yüzeyinde sarı halkalarla
çevrili, içleri baklava dilimleriyle
rölyefli olarak işlenmiş dört
madalyon yer alır. Tam ortalarında
kabartmalı noktalar vardır. Bu
kabartmalı noktalar madalyonların
dışında kalan kesimlerde de
kullanılmıştır. Zemin gelişigüzel
yapılmış taramalarla bezelidir. Ağız
kenarı kalp motifleriyle bezenmiştir.

20. yüzyılın ilk yarısı

18. yüzyılın ikinci yarısı

344
Kapak

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 11.5 cm, ç. 14.4 cm
Env. No: PMK 294

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve
patlıcan moru renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Yarı küresel
formlu ve tutamaklıdır. Kapağın
yüzeyi, iri dallar üzerinde yer alan
kozalak benzeri çiçekler ile ucu sivri
hançer yapraklarıyla bezenmiştir.
Ağız kenarında yan yana dizilmiş
damla motiflerinden oluşan bordür
vardır. Tutamağın kenarında palmet
motifleriyle bir bezeme yapılmıştır.
Konik biçimli tutamak ince
yapraklarla bezenmiştir.
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345

346

Kapak

Kapak

y. 4.5 cm, ç. 16 cm

y. 4.4 cm, ç. 6.3 cm

Env. No: PMK 536

Env. No: PMK 537

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Dairesel formlu
ve silindirik tutamaklıdır. Kapağın
üzerinde, uzun sivri yapraklar ve
yarım rozet çiçeklerden oluşan
süsleme görülür.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Dairesel formlu
ve konik tutamaklıdır. Kapağın
üzerinde yapraklar ile stilize
lale motifleri atlamalı olarak
verilmiştir. Tutamağın üzeri papatya
bezemelidir. Ağız kenarında zikzak
motifli bordür vardır.

20. yüzyılın ilk yarısı

20. yüzyılın ilk yarısı

347
Kapak

20. yüzyılın ilk yarısı
y. 4.5 cm, ç. 6.2 cm
Env. No: PMK 538

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi
ve firuze renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Dairesel formlu ve konik
tutamaklıdır. Kapağın üzerinde küçük
rozet çiçekleri birbiri içerisinden
geçen rumilerle bağlanmıştır.
Tutamağın üzeri yıldız çiçeği ile
bezenmiştir.
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349
Abajur

348
Tükürük hokkası
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 9.8 cm, ağız ç. 10.8 cm, kaide ç. 5.6 cm
Env. No: PMK 207

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, sarı ve yeşil
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Küresel gövdeli, dışa çekik geniş
kenarlı ağızlı ve halka kaidelidir.
Gövdede, kıvrımlı dal üzerinde rozet
çiçeği, lale, gonca ve yapraklardan
oluşan süsleme vardır. Ağzın geniş
kenarı, kıvrımlı dal üzerinde stilize
çiçek, yaprak ve tomurcuklardan
oluşan bezeme ile işlenmiştir. Kulpta
küçük yapraklı bezeme görülür.

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 17.8 cm, kaide ç. 14.6 cm,
lamba yuvası ç. 7 cm.
Env. No: PMK 520

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, mavi, firuze, yeşil ve sarı
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Dairesel ve kademeli yükselen
kaideden keskin bir dirsek yaparak
devam eden abajurun gövdesi
armut gövdeli, keskin kademeli,
silindirik boyunlu ve dışa çekik ince

ağızlıdır. Bütün gövde ve kaide ince
yapraklı kıvrım dallar, rozet çiçekleri
ve minelerle bezenmiştir. Boynun
silindirik ilk kademesinde, kıvrımlı
yapraklarla birbirine bağlanmış
yapraklı mine çiçeklerinden oluşan
süsleme görülür. Üst kademede
ise gövdedeki bezeme tekrarlanır.
Kaide ile boyunda ince birer bordür
halinde kılçığa benzer motifler
tekrarlanmıştır. Ağız kenarında
ise zincir bezemeli bordür vardır.
Kaidenin kenarında palmet
motiflerinin arasına sivri yapraklar
yerleştirilmiştir. Eser restorasyonla
tamamlanmıştır.

Benzer örnek: Aynı eser (Kürkman
2005, s. 146 / 163).

219

351
Şamdan
20. yüzyıl

y. 25.2 cm, ağız ç. 5.7 cm, kaide ç. 16 cm
Env. No: PMK 11

350
Mumluk

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 6 cm, ağız ç. 7.8 cm, kaide ç. 6 cm
Env. No: PMK 199

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına mavi ve zeytin
yeşili dekorludur. Konturlar siyahtır.
Keskin konik gövdeli ve halka
kaidelidir. Merkezde yer alan dairesel
formlu mum yatağının ağız çapı
2.6 cm’dir. Gövdenin üst kısmında,
uçlarıyla birbirine bağlı, içleri
yıldız çiçekleriyle süslü altıgenlerin
meydana getirdiği zincir bordürünün
araları üçgenlerle dolgulandırılmıştır.
Gövdenin alt kısmı ve içi firuze
renklidir ve bezemesizdir.
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, sarı, firuze, patlıcan moru
ve yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Konik gövdeli şamdan
iki bölümden oluşur. Ana gövde
iç bükey kavisli ve boyuna doğru
daralan konik biçimlidir. Gövde
üzerinde sancak, bayrak, kılıç, tüfek,
balta ve teraziden oluşan Osmanlı
devlet arması tekrarlanmıştır.
Armaların arasında yer alan
baklava dilimlerinin içleri pötikare
desenlidir. Gövdenin alt kesiminde
üçlü bir bordür vardır. Patlıcan moru
renkli iki ince bordürün arasında
firuze renkli geniş bir bordür yer
alır. Aynı düzenleme şamdanın üst
kısmında boyuna geçişi sağlayan
alanda, boyundaki dışa kavisli geniş
bilezik üzerinde ve ağız kenarında
da tekrarlanmıştır. Pötikare desenli
baklavalar boyunda da görülür.

352
Kumbara

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 13.6 cm, kaide ç. 6.6 cm.
Env. No: PMK 222

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, patlıcan moru ve yeşil
dekorludur. Konturlar siyahtır. Armut
gövdeli ve halka kaidelidir. Gövdenin
üstünde keskin bir kademe ile para
atılan dikdörtgen bir açıklık yer alır.
Üstte konik biçimli bir tutamağı
bulunur. Gövdeyi iki yapraklı
küçük dallar üzerinde yer alan
papatyalar kaplar. Tutamak kısmında
çok yapraklı dallar da görülür.
Kumbaranın içinde para vardır ve
domuz kumbaralar gibi içi dolduktan
sonra kırılan örneklerdendir.

353
Ayna

20. yüzyılın ilk yarısı (1936)
y. 16.5 cm, genişlik 9 cm.
Env. No: PMK 448

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, eflatun, kahverengi,
yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Üst kısmı palmet
biçimli ayna çerçevesi dikdörtgen
formludur ve kıvrımlı iki ayağı
bulunur. Aynalığın altında büyük
harflerle Türkçe olarak “Hatıra
936” yazmaktadır. Çerçevenin üst
kısmında yarım rozet çiçeğinden
çıkan küçük yapraklı ince dallar
yanlarda ve üstte rozet çiçeklere
bağlanmıştır. Ortada ise iri bir rozet
çiçeği yer alır. Diğer yüzeyler de kıvrık
dallar üzerindeki rozet çiçeği, mine,
gonca ve yapraklarla zarif bir şekilde
bezenmiştir. Aynalığın kenarını
zikzaklı bordür çevreler. Arka yüz
sırsızdır.
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354
Ayna

20. yüzyılın ilk yarısı (1932)
y. 27 cm, genişlik 16.7 cm.
Env. No: PMK 521

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Üst kısmı palmet
şeklinde işlenmiş olan çerçeve
dikdörtgen formludur. Kenarlarda
ince birer boşluk bırakılarak birer hat
daha yapılmıştır. Alt kısım oymalı iki
ayak şeklindedir. Palmet formlu üst
kısımda bir dal üzerine tünemiş stilize
tavus kuşu yer alır. Tavus kuşunun
etrafı yapraklı kıvrım dallar üzerinde
yer alan lale ve rozet çiçekleriyle
çevrelenmiştir. En üstte iri bir rozet
çiçeği yer alır. Benzer süsleme ayaklar
üzerinde de tekrarlanır. Ayna kısmı
boştur ve yanlardaki bordürler, zincir
motifi ve yarım altıgenlerden oluşan
süslemelerle bezenmiştir. Arka yüzde,
büyük harflerle ve Türkçe olarak
“HMZAMEHMET 1932.4.3” yazısı
görülmektedir.

355
Ayna

20. yüzyılın ortaları
y. 23 cm, genişlik 18 cm.
Env. No: PMK 526

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve açık yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Üst kısmı palmet
şeklinde işlenmiş olan ayna çerçevesi
dikdörtgen formludur. Üst kısımda
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iri bir palmet motifinin çevrelediği
dilimli kartuş içerisinde ay-yıldız motifi
vardır. Çevresi kıvrımlı dallı rumilerle
bezenmiştir. Dikdörtgenin uzun
kenarlarında, dilimli kartuşlar içerisine
hatayiler işlenmiştir. Alttaki dikdörtgen
kartuşlarda başları arkaya dönük
stilize kuş figürleri görülür. Aynanın
alt kısmındaki dilimli kartuşun içi boş
bırakılmış ve kenarları palmet-rumi
motifleriyle süslenmiştir. Arka yüz
sırsız ve astarsızdır.

356

357

Askı Süsü

Askı Süsü

y. 8.5 cm, ç. 8 cm

y. 10.6 cm, ç. 8.9 cm

Envanter No: PMK 235

Envanter No: PMK 506

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına, firuze patlıcan
moru dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yumurta biçimlidir ve iki tarafında
1.3 cm ve 1.7 cm genişliklerinde
birer deliği vardır. Gövdede üç
adet seraphim, bunların arasına
yerleştirilmiş haç motifleri ile
deliklerin etrafında kanatlar vardır.
Üç ayak izi görülmektedir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, patlıcan moru ve firuze renkli
dekorludur. Yumurta biçimli askı
süsünün iki tarafı da deliklidir ve bu
kısımlara metal askılık takılmıştır.
Alt kısım bir püskül ile sonlanır.
Gövdede, geçmeli rumilerin meydana
getirdiği kartuşlar vardır. Kartuşların
içleri ve kenarları, gonca gül ile rozet
çiçeklerinden oluşan süslemelerle
bezelidir.

19. yüzyıl

Benzer örnek: Kuveyt Ulusal
Müzesi, Al-Sabah Koleksiyonu
(Watson 2004, p. 447 / Kat. T. 26),
Sadberk Hanım Müzesi (Carswell
1991, s. 80 / K. 71-77, Öney 2002,
s. 732 / 402), Suna ve İnan Kıraç
Koleksiyonu (Soustiel 2000, s. 136
/ 88, 89, s. 137 / 90), Suna ve İnan
Kıraç Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006,
s. 59 / 53, s. 60 / 54, s. 61 / 55).

20. yüzyılın başları

Benzer örnek: Kütahya Kaditler
Camii (Çini 1991, s. 36)
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358
Askı Süsü

20. yüzyılın üçüncü çeyreği
y. 18.5 cm, ç. 14.5 cm
Env. No: PMK 196

Beyaz/krem renkli hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf sıraltına
kahverengimsi kırmızı, siyah
ve yeşil dekorludur. Konturlar
siyahtır. Elips gövdelidir. Alt ve üst
kısmında askı ipinin geçmesi için
delikler yer alır ve çapları 1.8 cm’dir.
Gövdenin ortasındaki beyaz zeminli
geniş bordürde, Arap harfleriyle
“Bismillahirahmanirrahim,
Maşallah, Allah Celle celaluhu,
Muhammed aleyhisselam er-rızku
ale’llah” yazar. Yazı bordürünün alt
ve üstü bölümü, ince kıvrımlı dallar
üzerinde yer alan karanfil, yaprak ve
beneklerle süslüdür. Askı deliklerinin
etrafı ise büyük papatya çiçekleriyle
belirginleştirilmiştir. Koleksiyoner
eserin 1976 yılında satın alındığını
belirtmiştir.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 2418.
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359
Askı Süsü

19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın ilk yarısı
(1910-1911)
y. 19.5 cm, ç. 21 cm
Env. No: PMK 53

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve siyah renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Küresel gövdeli
askı süsünün iki ucu deliktir (çap: 1,6
cm). Gövdede içleri palmet, rumi,ve
hatayi motifleriyle bezeli, uçları
palmetli şemseler vardır. Aralarda
uçları birbirine bağlı palmet motifleri

yer alır. Askı süsünün alt ve üst
kısmını, bitkisel karakterli olsa da on
kollu yıldızı anımsatan stilize çiçek
motifleri kaplamıştır.

Benzer örnek: Kütahya Kaditler
Camii’nde bulunan askı süsü ile
tamamen benzerdir ve yapının
çinileri, kitabesine göre Mehmet
Emin tarafından H. 1328 / M.
1910/1911 yıllarında yapılmıştır
(Çini 1991, s. 27, 36, Çini 2002,
s. 85), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Soustiel 2000, s. 169 /
131; Bilgi 2006, s. 205 / 255), Ankara
Etnografya Müzesi.

360
Askı Süsü

19. yüzyılın sonu - 20. yüzyılın ilk yarısı
y. 14 cm, ç. 12.7 cm
Env. No: PMK 144

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi
ve firuze renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Elips gövdeli askı süsünün
iki ucu deliktir. Gövde üzerinde iç
içe verilmiş iri palmet motiflerinin
etrafında düğümlü altı kollu yıldızlar
yer alır. Alt ve üst ucunda ise, beş
ve altı köşeli yıldızlardan gelişen
geometrik süsleme görülmektedir.

Benzer örnek: Kütahya Kaditler
Camii (Çini 1991, s. 36, 40); Suna ve
İnan Kıraç Koleksiyonu (Soustiel
2000, s.169 / 131, Bilgi, 2005,
s. 205 / 255).

361
Duvar Süsü /
Kaşıklık
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 17 cm.
Env. No: PMK 285

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi
ve yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Kalp biçimli gövde üzerinde
yapraklı gül motifleri ile goncalardan
oluşan süsleme görülür. Gövdenin
üst kısmında içleri nergis çiçekleriyle
bezeli iki adet dilimli kartuş vardır.
Kulplar üzerindeki deliklerin içinden
geçirilen iplerle tutturulmuştur. Arka
yüz düzdür.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 3513, 3514.
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362
Duvar Süsü /
Kaşıklık
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 9.2 cm.
Env. No: PMK 335

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil,
sarı ve siyah renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Kalp biçimli
gövdede, içi istifli olarak verilmiş
“Bismillahirahmanirrahim”
yazılı, büyük dilimli bir madalyon
vardır. Madalyonun etrafı rozet
çiçekleri, mine yaprak ve goncalarla
süslenmiştir.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 3513, 3514.

363
Duvar Süsü /
Kaşıklık
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 13.5 cm.
Env. No: PMK 238

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kırmızı,
firuze, sarı ve yeşil dekorludur.
Konturlar siyahtır. Kalp biçimli gövde
üzerinde çam ağaçları ve geyikler
bulunmaktadır. Kenar bordüründe,
ortasında küçük beneklerin yer
aldığı uçları birbirine bağlanmış eğik
yapraklardan oluşan süsleme görülür.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 3513, 3514.
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364

365

Duvar Süsü /
Kaşıklık

Duvar Süsü /
Kaşıklık

y. 15.5 cm.

y. 25.5 cm.

Env. No: PMK 287

Env. No: PMK 237

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, eflatun, yeşil ve siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Lale formlu ve beş dilimlidir. Ortadaki
dilimin üzeri iç içe geçmiş rumi
bordürüyle bezenmiştir. Bu bordürün
yanlarındaki iki bordürde, kıvrık bir
dal üzerine yerleştirilmiş karanfil,
rozet çiçeği ve lale motifleri vardır. En
dıştaki iki yarım bordürde ise ortadaki
rumili bezemenin yarısı kullanılmıştır.
Alt kısım lale yaprakları formundadır.

Beyaz/krem renkli hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru, sarı ve
yeşil dekorludur. Konturlar siyahtır.
Ucu palmet dekorlu gövdenin üst
kısmı küresel gövdeli, alt kısmı
yuvarlak dilimlidir. Her dilimin üzeri
atlamalı olarak ters lale ve zikzak
motifleriyle bezenmiştir. Ağız kısmı
çiçek bezemeli kalın bir profille
belirlenmiştir. Gövde kısmında
ters lale ile iç içe geçmiş palmet ve
rumilerden oluşan süsleme görülür.
Bu süslemelerin orta bölümündeki
damla formundaki alanın içerisinde
Arap harfleriyle “Nev Nihal” (yeni
açan çiçek) yazılıdır. Arka bölümde
“F” harfi vardır. Üstte askı deliği yer
alır.

20. yüzyılın ikinci yarısı

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 3513, 3514, Tülin Erdoğan
Demirören Koleksiyonu (Çini 2002,
s. 356).

20. yüzyılın ilk yarısı
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367
Askılı Süs

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 10.5 cm, ağız 11.5x11.7 cm,
kaide 7.5x7.7 cm
Env. No: PMK 530

366
Duvar Süsü /
Kaşıklık
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 15 cm
Env. No: PMK 236

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, patlıcan moru, firuze ve yeşil
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Üçgen prizma gövdelidir. Gövdede,
dere kenarında yer alan biri dişi,
diğeri erkek iki geyik ile ağaç, çiçek ve
tepelerden oluşan doğa tasviri vardır.
Arka yüzde objeyi duvara asmak için
küçük delikler açılmıştır.
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Konik kare gövdeli
ve düz diplidir. Karşılıklı birer kenarın
ağza yakın kısmında asma delikleri

bulunur. Eser asılarak kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Bütün yüzey
ve kaide bezemelidir. Kaidenin
merkezindeki sekiz kollu yıldızdan
gelişen bitkisel motifler, eserin
kenarlarında devam eder ve içleri
hatayi, gonca, stilize palmet motifleri
ve yapraklarla bezenmiştir. İçteki ağız
kenarına palmet motifleri sıralanmış,
merkeze uçları palmet motifleriyle
sonlanan stilize yıldız çiçek motifi
yerleştirilmiştir.

368
Masa Saati
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 26 cm, kaide 15.2x9
Env. No: PMK 117

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, siyah, sarı, yeşil renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Dilimli ayaklı konik dikdörtgen
kaide üzerinde yükselen iki kulplu,
ortası daire şeklindeki saatin yuvası
boştur. Kaide, küçük spiral kıvrımlarla
doldurulmuş, rozet ve yıldız çiçeklerle
bezenmiştir. Kaide ile gövde arasında
zincir motifli bir bordür bulunur.
Gövdede zeminden çıkan uzun dallar
üzerinde bir kuş figürü dikkat çeker.
Kuşun etrafını yapraklı ve goncalı
küçük dallar doldurmuştur. Saat
yuvasının etrafı rozet çiçekleriyle
bezelidir. Kıvrımlı kulplarda zikzak
motifleri görülür. En üste, ortadaki
büyük olmak üzere üç adet gül
yerleştirilmiştir. Saatin arkası
astarlanmış ve sırlanmıştır.
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369
Masa Saati
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 26.5 cm, kaide 15.6x8.8
Env. No: PMK 533

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına,
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, siyah, sarı, yeşil, pembe renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Dilimli ayaklı konik dikdörtgen
kaide üzerinde yükselen iki kulplu,
ortası daire şeklindeki saatin yuvası
boştur. Kaide, küçük spiral kıvrımlarla
doldurulmuş, rozet ve yıldız çiçeklerle
bezenmiştir. Kaide ile gövde arasında
zincir motifli bir bordür bulunur.
Dikdörtgen bölümün üzerinde daire
formlu,ve içi boş bir saat yuvası yer
alır. Gövdede, rölyefli olarak sarkan
bir üzüm salkımı ile bunun dalı
üzerine tünemiş kuş figürü vardır.
Aynı kuştan kulpların üzerine de
konmuştur ancak birinin başı eksiktir.
Saat yuvasının etrafı rozet çiçekleriyle
bezelidir. En üste büyük bir gül,
gülün iki yanına da biri yeni açmaya
başlayan diğeri gonca halinde çiçekler
yerleştirilmiştir. Güllerin yanına iri
yapraklar eklenmiş ancak sağdakiler
kırılmıştır. Saat yuvasının alt kısmında
da bir eksik vardır. Yapraklardan biri
kırılmış olabilir. Eserin bütün yüzeyi
desenlendirilmiştir. Kaidedeki spiral
kıvrımlı bezeme tekrarlanmış, iri
bir çiçek iki yandan iri yapraklarla
çevrelenmiştir. Kıvrımlı kulpların ön
yüzleri zikzak motifleriyle, yan yüzleri
de karelere bölünerek bezenmiştir.
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370
Masa Lambası
20. yüzyılın ortaları
y. 32 cm
Env. No: PMK 70

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil, sarı ve siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Üç ayaklı silindirik bir platform ile
bunun üzerinde yer alan iki silindirik
sütunun taşıdığı, şapka benzeri,
basık bir kubbe ile örtülü biblo, çiçek,
hayvan ve eşyalarla süslüdür. Silindirik
platform üzerindeki sütunlara ağızları
açık yılanlar sarılıdır. Bu sütunların
arasında, gramofon gibi uzamış bir
vazo, bu vazonun dayandığı dilimli
ağızlı iki küçük vazo ile ortada iri,
köşelerde ise küçük güller bulunur.
Kubbe benzeri örtünün üzerine bir kuş,
onun önünde kıvrılmış bir yılan ile bu
hayvan figürlerinin yanlarına renkli
güller ve iri yapraklar yerleştirilmiştir.
Örtünün uç kısmında yarım rozet
çiçekler ile örgü motiflerinden oluşan
bordürler vardır. Silindirik platformun
üzeri içi palmet ve rumilerle bezeli
yarım kartuşlar ile bunların etrafını
kuşatan küçük yaprak ve rozet
çiçeklerle doldurulmuştur. Platformu
taşıyan sütunlar iki kademelidir ve
yivlidir. Sütunların üzerinde karelere
bölünmüş dünyayı anımsatan toplar
görülür. İkisi sağlam, biri eksiktir.

Benzer örnek: Saruhan Sadık Özel
Çini Müzesi (Çini 2002, s. 319)Naciye
Nur Avlupınar Koleksiyonu.
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371
Masa Lambası

20. yüzyılın ikinci yarısı (1970’ler)
y. 32.5 cm
Env. No: PMK 534

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf çok açık yeşil sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
mavi, yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Üç ayaklı silindirik
bir platform ile bunun üzerinde
ayaklı kuruluştan oluşan biblo
oldukça ilginçtir. Platformun iki
yanında yuvarlak kemere sahip,
üzerinde kuşların tünediği raflı
bir düzenleme söz konusudur.
Rafların üzeri ortası delik, kubbe
benzeri bir örtü ile kapatılmıştır.
Platformun ön tarafında rölyefli
vazolar ve iri güllerden oluşan bir
kompozisyon dikkat çeker. Benzer
düzenleme üstte de tekrarlanır.
Bu kompozisyona oldukça primitif
kuşlar eklenmiştir. Arkada bir havuz
ve bu havuzun üstüne doğru gelen
geniş ağızlı çeşmeye benzer bir vazo
yer almaktadır. Ayakların ön yüzü
yapraklı küçük güllerle tamamen
kaplanmıştır. Bu süslemelerin
tamamı rölyeflidir. Platform ve
üç ayakların üzerinde ise rölyefli
güllerin yanı sıra karanfil, gül ve
yapraklardan oluşan bezeme görülür.
Aynı süsleme üst örtede tekrarlanır.
Vazo benzeri objelerin içi deliktir. Yer
yer kırıklar vardır. “Usta Adem Kara”
tarafından yapılmıştır.
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372
Sigaralık

20. yüzyılın ikinci yarısı
12x8.5, y. 5.6 cm.
Env. No: PMK 217

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, sarı
ve yeşil dekorludur. Konturlar
siyahtır. Dikdörtgen prizma gövdeli
ve kapaklıdır. Gövdede yatay
pozisyonda verilmiş küçük yapraklı
dallar üzerinde bahar açmış meyve
çiçeklerinden oluşan süsleme
görülür. Bu bezemenin hemen
üzerindeki bordürde, iki sıra halinde
spiral kıvrımlı dairelerden oluşan
süsleme vardır. Ağız kenarındaki
bordürde ise zikzak süsleme yer alır.
Kutunun merkezinde bir kökten çıkan
küçük yapraklı dalların ortasında
bahar açmış meyve çiçeği ile mine
çiçekleri ve beneklerden oluşan
süsleme görülür. Kapakta, ortasında
rölyefli bir gül ile yapraklı gül
tomurcuklarının yer aldığı bezeme
vardır. Zemin küçük mine çiçekleriyle
dolgulandırılmış, kenar bordüründe
spiral kıvrımlı motifler ile zikzak
bordürü tekrarlanmıştır.
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373
Sigaralık

20. yüzyılın ikinci yarısı
11.2x8.2, y. 6.5 cm.
Env. No: PMK 218

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kahverengi, sarı ve yeşil
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Dikdörtgen prizma gövdeli ve
kapaklıdır. Gövdede, içi yapraklı
yarım rozet çiçeklerle bezeli iri palmet
motifleri ile bunların etrafında
yer alan küçük mine çiçekleri ve
yapraklardan oluşan süsleme
görülür. Kapağın tutamağı baklava
dilimi formundadır ve üstünde
rölyefli olarak işlenmiş bir gül motifi
bulunur. Diğer alanlar ise çeşitli
küçük çiçek dallarıyla bezenmiştir.
Kenarlarında zikzak bordür yer
almaktadır.

374
Sigaralık

20. yüzyılın ikinci yarısı
8x12, y. 5.2 cm.
Env. No: PMK 219

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, siyah, sarı ve
yeşil dekorludur. Konturlar siyahtır.
Dikdörtgen prizma gövdeli ve
kapaklıdır. Gövdede kıvrımlı dallar
üzerine işlenmiş rozet çiçekler ve
yapraklar, kenarlarda ise zikzak
bordür yer almaktadır. Kapağın
tutamağı yapraklı iki adet kiraz ile
yapraklarından meydana gelmiştir.
Bunun dışında kalan alanlarda gövde
üzerindeki süslemeler tekrarlanır.
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375
Sigaralık

20. yüzyılın ikinci yarısı
8.4x11.3, y. 5.5 cm.
Env. No: PMK 289

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, sarı ve
yeşil dekorludur. Konturlar siyahtır.
Dikdörtgen prizma gövdeli ve
kapaklıdır. Gövdede dilimli yarım
kartuşlar içerisinde rumilerden
gelişen süsleme görülür. Bu
kartuşların dışında kalan bölümler
ise yarım rozet çiçekler ile yaprak,
gonca ve küçük mine çiçekleriyle
bezenmiştir. Ağız kenarındaki
bordürde zikzak süsleme vardır.
Merkezde iri stilize bir çiçek motifi yer
alır. Kapağın ortasında içi karelenmiş,
kabartmalı baklava dilimi bulunur.
Yanlarda ise gövde üzerindeki
süslemeler tekrarlanmıştır.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 3325.
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376

377

Sigaralık

Sigaralık

8.3x11.6, y. 5 cm.

11x8.6, y. 5.6 cm.

Env. No: PMK 290

Env. No: PMK 220

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, sarı ve
yeşil dekorludur. Konturlar siyahtır.
Dikdörtgen prizma gövdeli ve
kapaklıdır. Gövde balık pulu desen
ile süslenmiştir. Kapağın ortasında
içi karelenmiş, kabartmalı baklava
dilimi bulunur. Yanlarda ise gövde
üzerindeki süsleme tekrarlanmıştır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil ve
siyah dekorludur. Konturlar siyahtır.
İki uzun kenarı dilimli dikdörtgen
prizma gövdeli ve kapaklıdır.
Gövdenin dar kenarlarında dikey
yivler, geniş kenarlarından birinde
kiraz dalları diğerinde ise bir gül ile
gonca motifi kalıplama tekniğiyle,
rölyefli olarak işlenmiştir. Aralarda

20. yüzyılın ikinci yarısı

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 3325.
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20. yüzyılın ikinci yarısı

küçük kabaralardan oluşan dikine
bezemeler vardır. Kaidede, yan yana
sıralanmış üçgenlerin arasında
bitki motifleri yer alır. Gövde ile
aynı forma sahip olan kapakta,
gövdeden farklı bir bezeme tercih
edilmiştir. Ortada yapraklı kıvrım
dallar üzerinde yer alan rozet
çiçekleri ile tomurcuklardan oluşan
süsleme vardır. Bu süslemenin
etrafı renkli kabaralarla çevrilidir.
Kenar bordüründe birleşik çiçekler
ile kıvrımlı dallar üzerinde rozet
çiçeklere yer verilmiştir. Kısa
kenarların uç kısımları dama tahtası
şeklinde karelenmiştir.

378
Sigaralık

20. yüzyılın ikinci yarısı
8.2x13.2, y. 5.1 cm.
Env. No: PMK 291

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına, kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil,
sarı ve siyah dekorludur. Konturlar
siyahtır. İki uzun kenarı dilimli
dikdörtgen prizma gövdelidir. Kapağı
eksiktir. Gövdenin dar kenarlarında
dikey yivler, geniş kenarlarından
birinde kiraz dalları diğerinde ise
bir gül ile gonca motifi kalıplama
tekniğiyle, rölyefli olarak işlenmiştir.
Aralarda küçük kabaralardan oluşan
dikine bezemeler vardır. Kaidede, yan
yana sıralanmış üçgenlerin arasında
bitki motifleri yer alır.

379
Kül Tablalı Sigaralık
20. yüzyılın ikinci yarısı
13x6 cm, y. 3.2 cm.
Env. No: PMK 279

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil, siyah ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Dikdörtgen formlu kül tablasının
bir kenarında, yedek sigaraların dik
olarak konulması için tasarlanmış ve
onbeş adet deliğin bulunduğu bölüm
yer alır. Kül tablasının içi sekiz köşeli
olarak düzenlenmiş, sigara koyulacak
kısımlar dar tutulmuştur. İçi ve
kenarları kıvrım dallı rozet çiçeği,
gonca ve yapraklarla bezenmiştir.
Üst kısımda, yedek sigaralığın olduğu
alanda büyük Türkçe harflerle;
“Murat Eli Uz, Metin Fabrikası”
yazmaktadır.
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380
Ördek Biçimli Kül
Tablalı Sigaralık
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 13 cm
Env. No: PMK 276

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Dilimli bir kaide
üzerinde üç adet ördek figürü yer
alır. Gagaları ile ortadaki sigaralığa
bitişik ördeklerin içleri boş bırakılarak
kül tablası olarak düzenlenmiş ve
kuyruklarının birleştiği kısımlara,
sigara koyulacak içbükey oyuklar
açılmıştır. Kademeli sigaralık
daralarak yükselir ve her kademede
delikler vardır. Ördeklerin arasında
yapraklı ve katmerli gül motifleri
vardır. “Usta Adem Kara” tarafından
yapılmıştır.

381
Kül Tablalı Sigaralık
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 9.5 cm.
Env. No: PMK 274

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil ve siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
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Elips formlu kül tablasının bir kenarında
lale biçimli sigaralık yer alır. Üç adet
sigara koyma alanı olan kül tablasının
ortasında küçük çiçek ve yapraklardan
oluşan süsleme ile bunları çevreleyen
üçgenler vardır. Üst bölümde baklava
dilimleri ve karelemeler, kaidenin
kenarında ise taramalı bezeme vardır.
Lale formlu vazonun üzeri, rozet çiçeği
ve yapraklarla bezenmiştir.

382
Kadın Biblolu
Sigaralık
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 15.5 cm
Env. No: PMK 164

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, mavi, yeşil ve
siyah dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yüksek bir kaide üzerindeki kadın
biblosu lale biçimli sigaralığa
bitişiktir. Geniş yakalı gömleği, pileli
eteği ve başının arka bölümünü
kapatan örtüsü bulunan kadın,
ellerini göğüslerinin üstünde
birleştirmiştir. Kaide üzerinde
kabartmalı rozet çiçeği, papatya ve
yaprak motifleri vardır.

383
Kadın Biblolu
Sigaralık
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 15.5 cm
Env. No: PMK 269

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yüksek bir kaide üzerinde yer alan
kadın biblosu lale biçimli sigaralığa
yaslanır. Bolero ve pileli etek giyen
kadın figürünün başında arkadan
bağlı bandana vardır. Ellerini göğsü
üstünde birleştirmiştir. Kaide,
kabartmalı çiçek, bitki ve yapraklarla
bezenmiştir.
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385
Kadın Biblolu
Sigaralık
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 15.5 cm
Env. No: PMK 271

384
Kadın Biblolu
Sigaralık
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 15.5 cm
Env. No: PMK 270

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil ve siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yüksek bir kaide üzerinde yer alan
kadın biblosu lale biçimli sigaralığa
yaslanır. Bolero ve pileli etek giyen
kadın figürünün başında arkadan
bağlı bandana vardır. Ellerini göğsü
üstünde birleştirmiştir.
Kaide, kabartmalı çiçek, bitki ve
yapraklarla bezenmiştir.
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına,
kahverengimsi kırmızı, firuze, yeşil,
siyah, patlıcan moru ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yüksek bir kaide üzerinde yer alan
kadın biblosu lale biçimli sigaralığa
yaslanır. Bolero ve pileli etek giyen
kadın figürünün başında arkadan
bağlı bandana vardır. Ellerini göğsü
üstünde birleştirmiştir.
Kaide, kabartmalı çiçek, bitki ve
yapraklarla bezenmiştir.

386
Kadın Biblolu
Sigaralık
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 15.5 cm
Env. No: PMK 272

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, mavi, yeşil,
siyah, patlıcan moru ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yüksek bir kaide üzerinde yer alan
kadın biblosu lale biçimli sigaralığa
yaslanır. Bolero ve pileli etek giyen
kadın figürünün başında arkadan
bağlı bandana vardır. Ellerini göğsü
üstünde birleştirmiştir. Kaide,
kabartmalı çiçek, bitki ve yapraklarla
bezenmiştir.

387
Erkek Biblolu
Sigaralık
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 13 cm
Env. No: PMK 72

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, firuze, yeşil,
sarı ve siyah renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Önünde sigaralık
bulunan erkek biblosudur. Bir
kaideye oturmuş olan figürün elleri
öne doğru uzanmış ve dalgalı ağızlı
sigaralığı tutmaktadır. Kenarları
geniş bir şapka giymiştir ve sakallıdır.
Oturduğu kaya benzeri kaide ile vazo
balık pulu deseni ile bezenmiştir.
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389
Kadın Biblolu
Kül Tablası
20. yüzyılın ikinci yarısı
12x7.4, y. 9.5 cm.
Env. No: PMK 278

388
Kül Tablası

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 3.7 cm.
Env. No: PMK 281

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Silindirik formlu
kül tablasının yalnızca bir kenarında
sigara koyma yeri vardır. Merkezde,
iri bir hançer yaprağından çıkan iki
lale ile yarım rozet çiçeklerinden
oluşan süsleme yer alır. Benzer
süsleme kenarlarda tekrarlanmıştır.
Tablanın içinden kenarlara doğru
ok işaretleri çıkar ve üçgenlerden
oluşan bir bordür görülür. Üst bölüm
ise bozuk yıldızlar ile bunların
arasında yer alan örgü motifleriyle
bezenmiştir.
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, mavi,
yeşil ve siyah renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Dikdörtgen
formlu kül tablasının bir kenarında
kübik bir platform üzerinde
oturan bikinili bir kadın biblosu
bulunur. Kül tablasının içi ve sigara
konulan yeri bir yüzme havuzunu
anımsatmaktadır. İç ve dış yüzey ile
kenarları, kıvrımlı dallı rozet çiçeği,
gonca ve yapraklarla bezenmiş,
ayrıca dama tahtası tarzında karelere
bölünmüştür. Üst kısımlarda zikzak
motifleri ile üçgenler süslemeyi
zenginleştirmiştir.

390
Hayvan Biçimli
Kül Tablası
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 3.1 cm.
Env. No: PMK 313

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, mavi, firuze ve yeşil renkli
dekorludur. Bacakları yanlara açılmış,
başı yere değen kaplumbağanın
gövdesi kül tablası olarak
düzenlenmiştir. Dört adet sigaralığı
vardır. Tablanın zemini ince kıvrık
dal üzerinde yaprak, gonca ve rozet
çiçekten oluşan bezeme ile kenarları
ise balık pulu deseni ile işlenmiştir.
Alt kısımda “8” rakamı vardır.

391
Hayvan Biçimli
Kül Tablası
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 3.4 cm.
Env. No: PMK 314

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, mavi, firuze ve yeşil renkli
dekorludur. Bacakları yanlara açılmış,
başı yere değen kaplumbağanın
gövdesi kül tablası olarak
düzenlenmiştir. Dört adet sigaralığı
vardır. Tablanın zemini ince kıvrık dal
üzerinde yaprak ve rozet çiçeğinden
oluşan bezeme ile, kenarları ise balık
pulu deseni ile işlenmiştir.
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392

393

Hayvan Biçimli
Kül Tablası

Hayvan Biçimli
Kül Tablası

y. 3.8 cm, genişlik 13.7 cm

y. 3.8 cm, genişlik 13.5 cm

Env. No: PMK 356

Env. No: PMK 357

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, yeşil, kahverengi, sarı ve
siyah renkli dekorludur. Kedi yüzü
şeklinde yapılmış bir kül tablasıdır.
Kedinin tüyleri ve bıyıkları ince
çizgilerle belirtilmiş, kenarlarda dikey
çizgiler yatay hatlarla kesilmiştir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, yeşil, kahverengi, sarı ve
siyah renkli dekorludur. Kedi yüzü
şeklinde yapılmış bir kül tablasıdır.
Kedinin tüyleri ve bıyıkları ince
çizgilerle belirtilmiş, kenarlarda dikey
çizgiler yatay hatlarla kesilmiştir.

20. yüzyılın ikinci yarısı

20. yüzyılın ikinci yarısı

394
Hayvan Biblolu
Kül Tablası
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 5 cm
Env. No: PMK 280

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Poligonal formlu
kül tablasının bir kenarında yere
kıvrılarak uzanmış sarı benekli köpek
figürü yer alır. İç ve dış yüzey ile
kenarları ince dallı rozet çiçeği ve
yapraklarla bezenmiş, ayrıca dama
tahtası tarzında karelere bölünmüştür.
Üst kısımlarda zikzak motifleri ve
üçgenler süslemeyi zenginleştirmiştir.
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395
Biblolu Kase
20. yüzyılın ilk yarısı
y. 11.8 cm
Env. No: PMK 275

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Palmet motifi
formlu kase, dışa çekik geniş ağızlıdır.
Merkezde lale, rozet çiçeği, tomurcuk

ve yapraklı dallardan oluşan küçük
bir bitkisel süsleme, kenarlarda
dama tahtası şeklinde kareleme ile
yarım rozet çiçekler görülür. Geniş
ağız kenarı taramalarla süslenmiştir.
Kasenin dış yüzeyinde yapraklı
dallar üzerinde stilize çiçek ve laleler
vardır. Kâsenin uç kısmına dört
yapraklı katmerli büyük bir gül
yerleştirilmiştir. Bu gülün üstünde
sarı renkli bir kanarya figürü yer alır.
Usta Adem Kara’nın eseridir.

396
Biblo / Vazo

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 13.5 cm
Env. No: PMK 273

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, mavi, yeşil,
siyah ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Üzerinde bir kedi
maskının yer aldığı kaideye bağlı
tomurcuklu, yapraklı ve katmerli
gül motifinin ağzı vazo olarak
düzenlenmiştir. Kedi maskının
etrafına küçük lale ve yaprak motifleri
serpiştirilmiştir. Vazonun arkasında
tilki kafasına benzer bir mask daha
yer alır. Vazonun yan yüzünde büyük
harflerle Türkçe olarak “Hacer” yazılıdır.
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397
Köylü Kadın ve
Asker Biblosu
20. yüzyılın ilk yarısı
y. 35.5 cm
Env. No: PMK 147

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, firuze, yeşil,
siyah ve sarı renkli dekorludur.
Omzunda mermi taşıyan köylü kadın
ve asker figürü ile Kurtuluş Savaşı
anlatılmıştır. Üzeri beneklerle işlenmiş
bir kaide üzerinde yan yana verilmiş
iki figür ayaktadır ve sağ bacakları
adım atar gibi ileridedir. Askerin
belinde fişekliği, omzunda tüfeği,

398
Asker Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı

y. 5.5 cm, uzunluk 10.2 cm
Env. No: PMK 55

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, kahverengi, firuze, siyah,
yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Cephede yatan askerin üzeri çiçekli
bir battaniye ile örtülüdür ve bir
platform üzerinde kayaya yaslanmış
şekilde yatmaktadır. Kolunu başının
altına destek yapmıştır. Bu tasvir,
Atatürk’ün cephede çekilmiş ünlü
fotoğrafını anımsatmaktadır.
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sırtında çantası, başında miğferi
vardır. Stilize çiçeklerle bezeli şalvarı,
cepkeni ve başındaki yemenisiyle
geleneksel kıyafetler içerisindeki kadın
sağ omzunda mermi taşımaktadır. Bu
biblonun kaidesinde “Abdurrahman
Usta” yazılıdır ve Abdurrahman Özer
(1924-1985) tarafından yapılmıştır.
Biblonun çok benzer bir örneği Suna
ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonunda
yer alır (Env. No: 258). Bu örnek de
Abdurrahman Özer’e ait olmalıdır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Carswell 1991,
s. 91 / K. 107, Akalın-Bilgi 1997,
s. 132 / 177; Bilgi 2006, s. 217 / 268).

399
Efe Biblosu
20. yüzyılın ilk yarısı

y. 21.5 cm, taban ç. 20.5 cm
Env. No: PMK 54

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, siyah, yeşil ve sarı renkli
dekorludur. Bağdaş kurarak oturan
kara kaşlı ve bıyıklı efe, renkli başlığı,
cepkeni, el örgüsü çorapları ve kısa
şalvarıyla klasik efe kıyafetindedir.
Sazını çalar ve türkü söyler vaziyette
tasvir edilmiştir. Çiçek ve yaprak
motifleri ile bezeli, dilimli bir
platform üzerinde oturur. Efenin
cepkeninin arkasına dikdörtgen bir
etiket yapıştırılmıştır. Bu etikette
beş satırlık bir şiir vardır. Bay İsmet
Recebe (?) Unutmazsın değil mi
Hatıra gelmeyince bilirim ki Sazı
….(?)… çalmayınca
Fakat Şimdi?

400
Efe Biblosu
20. yüzyılın ilk yarısı
y. 19 cm
Env. No: PMK 148

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, mavi, firuze,
yeşil, siyah ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır.

Bir kayalık üzerine yaslanmış
uzanan efe figürü sol kolunu
başının altına destek yapmış, sağ
kolunu gövdesi üzerine koymuştur.
Yemeniyle sarılmış fesi, cepkeni,
belindeki kuşağına bağlı piştovu,
kısa şalvarı ve çoraplarıyla klasik bir
efe görüntüsündedir. Koyu renkli
kayanın üzerine yer yer rozet çiçekleri
serpiştirilmiştir.
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401
Efe Biblosu
20. yüzyılın ilk yarısı
y. 12 cm
Env. No: PMK 169

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, mavi, firuze, patlıcan moru,
yeşil, sarı ve siyah dekorludur.
Dikdörtgen bir kaide üzerine yatar
vaziyette konumlandırılmış efe
figürüdür. Rahat bir pozisyonda
olan efe, sağ kolu üzerine dayanmış,
sol bacağını sağ bacağının üzerine
atmıştır. Yemeniyle sarılmış fesi,
cepkeni, belindeki kalın kuşağı, kısa
şalvarı ve el örgüsü çoraplarıyla
klasik bir efe görüntüsündedir.
Küçük spiral kıvrımlı benekler ile
rozet ve mine çiçekleriyle bezenmiş
kaide, bir halıyı anımsatmaktadır.
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402
Efe Biblosu
20. yüzyılın ilk yarısı
y. 19.5 cm
Env. No: PMK 166

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, mavi, yeşil, sarı ve siyah
dekorludur. Bir kayalık üzerine oturan
efe sağ eliyle tüfeğini, sol eliyle
fişekliğini tutmaktadır. Yemeniyle

sarılmış fesi, cepkeni, belindeki kalın
kuşağı, kısa şalvarı ve çoraplarıyla
klasik bir efe görüntüsündedir.
Kaidenin arkasında “Öz Kütahya”
yazmaktadır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Carswell 1991, s.
90 / K. 106; Akalın-Bilgi 1997, s. 131 /
171; Bilgi 2000, s. 216 / 267).

403
Efe Biblosu

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 16 cm
Env. No: PMK 71

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kahverengi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Bir kaideye
yaslanmış olan efenin sol ayağı önde,
sağ eline silahını destek yapmış ve
sol eli de belindedir. Yemeni sarılı
başlığı, cepkeni, belindeki kuşağı, kısa
pantolonu ve çoraplarıyla klasik efe
kıyafetindedir. Kaide üzerinde zincir
motifleri dikkat çeker.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 132 / 174; Bilgi 2006, s. 219 /
272, s. 220 / 273).

404
Efe Biblosu

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 25 cm
Env. No: PMK 268

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, mavi,
firuze, yeşil, sarı ve siyah renkli

dekorludur. Konturlar siyahtır. Sol
kolunun üzerinde kayaya yaslanmış
olan efe, sol bacağını hafifçe
bükmüştür. Cepkeni, belindeki
kuşağı, kısa pantolonu, yemenili
baş örtüsü ve çoraplarıyla klasik bir
efe görüntüsündedir. Yukarı kıvrık
bıyıklarıyla gülen bir yüze sahiptir.
Efenin yaslandığı kayanın üzerinde
tomurcuklu ve yapraklı çiçekler vardır.
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405
Kadın Biblosu
20. yüzyılın ortaları

y. 25 cm, kenar: 5.5x5.5 cm
Env. No: PMK 68

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, siyah ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Altı köşeli konik
kaidenin üzerinde ayakta duran kadın

biblosudur. Önden düğmeli, yakalı,
uzun elbisesi ve omuzlarına düşen
geniş başörtüsü ile yöresel kıyafetler
içerisindeki kadının, saçları siyah iri
dalgalıdır. Baş örtüsünde, üstte üç
küçük çiçek görülür. Kaidenin her
bir yüzünde yapraklı zarif çiçekler
tekrarlanmış, köşeler üst üste “v”
şekilli yapraklarla belirginleştirilmiştir.
Kaidenin altında Türkçe olarak “Metin
Çini” yazmaktadır.

406
Kadın Biblosu

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 11 cm
Env. No: PMK 309

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Figür, kare bir kaide üzerinde ayakta
durmaktadır. Başı sol tarafa eğik
olarak verilmiştir. Üzerinde üniforma
benzeri v yakalı bir elbise vardır.
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407

409

Kadın Biblosu

Kadın Biblosu

y. 11.3 cm

y. 6.8 cm

Env. No: PMK 310

Env. No: PMK 328

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Figür, kare bir kaide üzerinde ayakta
durmaktadır. Başı sol tarafa eğik
olarak verilmiştir. Üzerinde üniforma
benzeri v yakalı bir elbise vardır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, mavi, firuze ve siyah renkli
dekorludur. Kare bir platform
üzerine oturmuş olan bikinili kadın,
ayaklarını hafif bir şekilde sağ yana
kaydırmış, başı da hafifçe sağa eğiktir.
Kollarıyla kaideye tutunmuştur. Çok
benzer figür bir kül tablasında da
kullanılmıştır (bkz. 389). Bu eser de
benzer bir objeye monte edilmek için
yapılmış olabilir.

20. yüzyılın ikinci yarısı

408

20. yüzyılın ikinci yarısı

Kadın Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 11 cm
Env. No: PMK 73

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve siyah renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır.Bir kaide üzerinde
oturan kadın figürünün elleri yanlara
doğru sarkmış bacakları önde ve
birleşiktir. V yakalı bluzu, kısa eteği ve
yana takılmış şapkasıyla modern bir
görüntüye sahiptir. Kaide üzerinde
yapraklı çiçek dallarından oluşan
süslemeler görülür.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç

Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 132 / 175; Bilgi 2006, s. 221 / 275).
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410
Testili Kadın Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 17 cm
Env. No: PMK 248

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, firuze, patlıcan moru ve yeşil
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Silindirik kaide üzerinde testi taşıyan
köylü kadın biblosudur. Sol omzuna
koyduğu testiyi iki eliyle tutan
kadının sol ayağı öndedir. Üzerindeki
şalvarı, cepkeni ve başörtüsüyle
geleneksel kıyafetler içindedir. Köylü
kadının firuze zeminli şalvarının
üzerinde örgü motifi vardır. Yeşil
zeminli cepkeninde içleri benekli birer
daire motifi görülür. Testi üzerinde
stilize palmet motifi vardır.
Kaidenin kenarı örgü motifi, üstü
tomurcuk çiçek bezelidir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç

Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 131 / 172; Bilgi 2006, s. 218 / 269-270).

411
Testili Kadın Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 17 cm
Env. No: PMK 249

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru ve yeşil dekorludur. Konturlar
siyahtır. Silindirik kaide üzerinde
testi taşıyan köylü kadın biblosudur.
Sol omzuna koyduğu testiyi iki eliyle
tutan kadının sol ayağı öndedir.
Üzerindeki şalvarı, cepkeni ve
başörtüsüyle geleneksel kıyafetler
içindedir. Köylü kadının lacivert
zeminli şalvarının üzeri damla
motifleriyle bezenmiştir. Firuze
zeminli cepkeninde içleri benekli
birer daire motifi görülür. Benzer
süsleme testi üzerinde tekrarlanır.
Kaidenin kenarı örgü motifi, üstü ise
tomurcuk çiçek bezelidir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç

Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 131 / 172; Bilgi 2006, s. 218 / 269-270).
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413
Testili Kadın Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 17 cm
Env. No: PMK 251

412
Testili Kadın Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 17 cm
Env. No: PMK 250

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze ve yeşil
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Silindirik kaide üzerinde testi taşıyan
köylü kadın biblosudur. Sol omzuna
koyduğu testiyi iki eliyle tutan
kadının sol ayağı öndedir. Üzerindeki
şalvarı, cepkeni ve başörtüsüyle
geleneksel kıyafetler içindedir. Köylü
kadının firuze zeminli şalvarının
üzeri çiçek motifleriyle bezenmiştir.
Yeşil zeminli cepkeninde stilize
palmet motifleri görülür. Benzer
süsleme testi üzerinde tekrarlanır.
Kaidenin kenarı örgü motifi, üstü
tomurcuk çiçek bezelidir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil,
sarı ve siyah dekorludur. Konturlar
siyahtır.
Silindirik kaide üzerinde testi taşıyan
köylü kadın biblosudur. Sol omzuna
koyduğu testiyi iki eliyle tutan
kadının sol ayağı öndedir. Üzerindeki
şalvarı, cepkeni ve başörtüsüyle
geleneksel kıyafetler içindedir. Köylü
kadının firuze zeminli şalvarının
üzeri sıralı çiçek motifleriyle
bezenmiştir. Kobalt mavisi zeminli
cepkeninde içleri benekli birer daire
motifi görülür. Benzer süsleme testi
üzerinde tekrarlanır.
Kaidenin kenarı örgü motifi, üstü
tomurcuk çiçek bezelidir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 131 / 172; Bilgi 2006, s. 218 /
269-270).

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç

Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 131 / 172; Bilgi 2006, s. 218 / 269-270).
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414
Testili Kadın Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 16 cm
Env. No: PMK 252

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kobalt mavisi,
firuze, yeşil, sarı, patlıcan moru ve
siyah dekorludur.
Silindirik profilli kaide üzerinde testi
taşıyan köylü kadın biblosudur. Sol
omzuna koyduğu testiyi iki eliyle
tutan kadının sol ayağı öndedir.
Üzerindeki şalvarı, cepkeni ve
başörtüsüyle geleneksel kıyafetler
içindedir. Köylü kadının şalvarı
kıvrımlı, kobalt mavisi zeminli
cepkeni sadedir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 131 / 172; Bilgi 2006, s. 218 /
269-270).

415
Testili Kadın Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 16.5 cm
Env. No: PMK 319

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil ve
siyah dekorludur. Konturlar siyahtır.
Silindirik kaide üzerinde testi taşıyan
köylü kadın biblosudur. Sol omzuna
koyduğu testiyi iki eliyle tutan
kadının sol ayağı öndedir. Üzerindeki
şalvarı ve cepkeniyle geleneksel
kıyafetler içindedir. Köylü kadının
kobalt mavisi zeminli şalvarının üzeri
küçük çiçek motifleriyle bezenmiştir.
Kaidenin kenarı çiçek ve bitki
motifleriyle bezelidir.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi
1997, s. 131 / 172; Bilgi 2006, s. 218 /
269-270).
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416
Kadın Biblosu
(Meryem ?)
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 18 cm
Env. No: PMK 315

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil
ve siyah renkli dekorludur. Silindirik
bir platform üzerinde ayakta duran
kadın (Meryem?) biblosudur. Uzun,
dökümlü elbisesinin üzerinde
peleriniyle geleneksel kıyafetleri
içerisinde tasvir edilen kadının başı
örtülüdür.

418
Kadın Biblosu
(Afrodit?)
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 18 cm
Env. No: PMK 318

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı ve şeffaf renksiz sırlıdır. Kare
kaide üzerinde yer alan kadın heykeli
Roma dönemi heykelciklerinin
taklididir. Tanrıça Afrodit’i
hatırlatmaktadır. Ayakta, üstü çıplak
olarak duran kadının kolları yoktur ve
sol dizi öne doğru kıvrıktır. Dökümlü
bir eteği vardır. Saçları topuz şeklinde
arkada toplanmıştır.

417
Kadın ve Çocuk
Biblosu (Meryem ve
çocuk İsa?)
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 12.5 cm
Env. No: PMK 316

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kobalt
mavisi, firuze, yeşil, siyah ve sarı
renkli dekorludur. Taht şeklinde

bir kaide üzerinde oturur vaziyette
tasvir edilmiş çocuk İsa ve Meryem
biblosudur. Uzun, dökümlü elbisesiyle
geleneksel kıyafetleri içerisindeki
Meryem’in başı örtülüdür. Meryem’in
kucağında çocuk İsa vardır. Figürler
oldukça primitif bir şekilde işlenmiştir.
Kaidenin etrafı ikili çizgilerle
bezenmiştir. Arka yüzde bozuk bir
çiçek motifi vardır. Kaidenin bir kısmı
kırıktır ve içinde “5” yazılıdır.
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419
Kadın Biblosu
(Afrodit?)
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 18 cm
Env. No: PMK 168

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı ve şeffaf sırlıdır. Makara
tipli bir kaide üzerinde yer alan
kadın büstüdür ve Roma dönemi
heykelciklerinin taklididir. Tanrıça
Afrodit’e benzeyen figürün kolları
yoktur ve saçları arkada topuz
yapılmıştır.

420
Kadın Maskı

20. yüzyılın ikinci yarısı (Kütahya ?)
y. 13.5 cm.
Env. No: PMK 286

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi
ve yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Kadın maskının bir bölümü
kırıktır. Kalın kaşlı ve boyalı gözlü,
açık ağzından dişleri görünmektedir.
Kaşlarının üstünde örgü biçiminde
saçları yer alır ve bu saçlar birer
bukle halinde kulaklarının kenarına
inmiştir. Başında, üzeri gelişigüzel
bezenmiş şapka benzeri bir taç vardır.
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422
Futbolcu Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 32 cm
Env. No: PMK 126

421
Futbolcu Biblosu

20. yüzyılın ikinci yarısı (3.4.{19}83)
y. 32.5 cm
Env. No: PMK 125

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına siyah
renkli dekorludur. Siyah saçlı ve
kaşlı figür/futbolcu, makara formlu
bir kaide üzerinde ayaktadır. Bir
ayağı futbol topunun üzerinde yer
alan figürün sağ kolu hafif kıvrık
bir şekilde kalçasına dayalı iken, sol
eliyle vücuduna dayadığı bir top
daha tutar. Formanın üst kısmı beyaz
üzerine siyah çizgili, beyaz şortu ise
siyah kenarlıdır. Siyah çizgili çorapları
dizinin altında son bulur. Formasının
arkasında 8 yazılıdır. Kaidenin altında
“3.4.83” tarihi vardır. Ayrıca kırmızı
renkle çeşitli yazı benzeri süslemeler
yapılmıştır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, yeşil ve siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Siyah saçlı ve kaşlı figür/futbolcu,
daire formlu, kademeli bir kaide
üzerinde ayakları birleşik, kolları
arkada kavuşmuş bir şekilde ayakta
durmaktadır. Formanın üst kısmı
yeşil ve kırmızı renkli, şortu siyahtır.
Kaidenin üzeri dallı ve yapraklı stilize
çiçeklerle bezelidir.

423
Nasrettin Hoca
Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 14 cm
Env. No: PMK 241

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, firuze, patlıcan moru,
kahverengi, sarı ve yeşil dekorludur.
Konturlar siyahtır. Elips biçimli bir
platform üzerinde yer alan eşeğine
ters binmiş Nasrettin Hoca biblosudur.
Platformun üzerinde küçük kasımpatı,
rozet çiçekleri, goncalar ile yaprakların
yer aldığı bitkisel süsleme görülür. Kenar
bordüründe ise yarım rozet çiçekler
ile aralarına yerleştirilmiş tomurcuklu
bitkiler atlamalı olarak kullanılmıştır.
Nasrettin Hoca, uzun hırkası, belindeki
kuşağı, başındaki sarığıyla geleneksel
kıyafetler içerisindedir ve eşeğin
kuyruğunu sağ eliyle tutmuştur. Eşeğin
ön ve arka ayakları birbirine bitişiktir ve
kulakları eksiktir.
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424
Nasrettin Hoca
Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 15.2 cm
Env. No: PMK 242

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, firuze, patlıcan moru,
kahverengi, sarı ve yeşil dekorludur.
Konturlar siyahtır. Elips biçimli
bir platform üzerinde yer alan
eşeğine ters binmiş Nasrettin
Hoca biblosudur. Platformun

üzerinde küçük rozet çiçekleri,
goncalar ile yaprakların yer aldığı
bitkisel süsleme ile yanlarda içleri
karelenmiş, yarım rozet çiçekli,
dilimli kartuşlar vardır. Kenar
bordürü, basit yıldızlarla birleştirilmiş
baklava motifleriyle süslenmiştir.
Sakallı Nasrettin Hoca, uzun hırkası,
belindeki kuşağı, başındaki sarığıyla
geleneksel kıyafetler içerisindedir
ve eşeğin kuyruğunu sağ eliyle
tutmuştur. Eşeğin ön ve arka ayakları
birbirine bitişiktir. Ayaklarının iç
ve dış yüzünde kaidedeki bitkisel
süslemeler tekrarlanmıştır.

425
Nasrettin Hoca
Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 14.2 cm
Env. No: PMK 317

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, eflatun, yeşil, siyah,
kahverengi ve sarı renkli dekorludur.
Bir kaide üzerinde eşeğine ters
binmiş Nasrettin Hoca biblosudur.
Sarığı, şalvarı ve üstündeki kaftanıyla
geleneksel kıyafetler içerisindeki
Nasrettin Hoca, eşeğin kuyruğunu sol
eliyle tutmuştur. Omuzuna attığı ve
artı motifiyle bezeli heybesi doludur.
Kaide ve eşeğin kafası kırıktır.
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426
Erkek Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 12.2 cm
Env. No: PMK 324

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına siyah
renkli dekorludur.
Bir erkek büstüdür. Alnı açık, kalın
kaşlı, sakallı ve bıyıklıdır. Üzerinde
kruvaze bir ceket, içinde yakasız,
düğmeli bir gömlek bulunur. Kişisel
özellikler yansıtmasına karşın kimi
tasvir ettiği belli değildir.

427
Erkek Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 8.2 cm
Env. No: PMK 327

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverengi, kobalt mavisi, yeşil ve
siyah renkli dekorludur. Bir platform
üzerinde oturan bir erkek tasvir
edilmiştir. Bağdaş kuran figür, yeşil
cübbeli, sarıklı ve şalvarlıdır.
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428

429

Tavus Kuşu Biblosu

Kuş Biblosu

y. 24.5 cm

y. 14.2 cm

Env. No: PMK 187

Env. No: PMK 127

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Yuvarlak kaideli
silindirik bir sütun üzerine tünemiş tavus
kuşu biblosudur. İnce zarif boyunlu tavus
kuşunun kapalı kuyruğu kaideye kadar
inmektedir. Kanatlardaki tüyler ince
kazımalarla belirginleştirilmiş, küçük
beneklerle rengarenk işlenmiştir. Sütun,
iri yaprak, stilize çiçek ve üzüm dallarının
bulunduğu kıvrımlı dallarla bezelidir.
Boyun orta kısmından kırılmış ve
restore edilmiştir. “Abdurrahman Özer”
(1924-1985) tarafından yapılmış olduğu
düşünülmektedir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
yeşil, açık kahverengi ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Oval
formlu bir kaide üzerinde duran kuş,
kanatlarını toplamıştır ve ayaklarının
üstünde durmaktadır. Kanatları kobalt
mavisi renkli gövdeden ayrı olarak
açık kahverengi ile kısa ve uçlarda
da uzun tüyler şeklinde işlenmiştir.
Kaidenin üzeri ise gelişigüzel fırça
darbeleriyle bezenmiştir. Kaidenin
altında kumbaralarda olduğu gibi
dikdörtgen bir para atma deliği
bulunmaktadır. Kumbara için
elverişli bir obje olmamasına karşın
bu özelliğiyle domuz kumbaraları da
anımsatmaktadır. Şayet kumbara
amaçlı yapıldı ise içi doldurulduktan
sonra kırılması düşünülmüş olmalıdır.

20. yüzyılın ortaları

20. yüzyılın ikinci yarısı

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 91 / K. 109).
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430
Kuş Biblosu

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 14.2 cm
Env. No: PMK 128

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, mavi, yeşil,
ve siyah renkli dekorludur. Oval
formlu bir kaide üzerinde duran kuş,
kanatlarını toplamıştır ve ayaklarının
üstünde durmaktadır. Kanatları
krem renkli gövdeden ayrı olarak
mavi renkli zemin üzerine siyah
renkle kısa ve uçlarda da uzun tüyler
şeklinde işlenmiştir. Figürün sırtında
zencirek motifine benzer bir bordür
vardır. Kaidenin altında kumbaralarda
olduğu gibi dikdörtgen bir para atma
deliği bulunmaktadır. Kumbara için
elverişli bir obje olmamasına karşın
bu özelliğiyle domuz kumbaraları da
anımsatmaktadır. Şayet kumbara
amaçlı yapıldı ise içi doldurulduktan
sonra kırılması düşünülmüş olmalıdır.
Gagası kırıktır.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s. 91 / K. 109).

431
Kuğu Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 17 cm, ç. 28 cm
Env. No: PMK 296

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverengimsi kırmızı, firuze ve yeşil
renkli dekorludur. Kuğuya benzeyen
kuşun gövdesi dalgalı bir kap halinde
yapılmıştır. İnce ve uzun boyunludur.
Boynunun alt kısmında dişlerini
sıkmış, gözlerini yummuş bir erkek
maskı vardır. Başın üst kısmında
küçük halkalarla bir taç yapılmıştır.
Eserin kenarları gelişigüzel
boyanmıştır.
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432

434

Kuş Biblosu

Yılanlı Kuş Biblosu

y. 6.5 cm

y. 13 cm

Env. No: PMK 284

Env. No: PMK 336

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Kanatları kapalı
kuş biblosudur. Silindirik formlu
bir platform üzerinde yer alan
kuşun kanatları çizgiler halinde
verilmiş, geri kalan kesimler karanfil
motifleriyle süslenmiştir. Gagasının
ve kuyruğunun bir kısmı kırıktır.
Gövde çatlamış ve onarım görmüştür.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına firuze, yeşil,
sarı ve siyah renkli dekorludur. Altı
adet yılan birbiri içerisinden geçmiş
ve aralardan kafaları çıkmıştır. Bu
yılan yığınının üzerinde sarı renkli bir
kuşun biblosu yer alır. Kuş yılanların
tuzağına düşmüş gibidir.

20. yüzyılın ikinci yarısı

20. yüzyılın ikinci yarısı

433
Kuş Biblosu

20. yüzyılın ikinci yarısı (Kütahya ?)
y. 5.6 cm
Env. No: PMK 330

Beyaz/krem renkli hamurludur.
Yalnızca bisküvi fırınlaması
yapılmıştır. Elle şekillendirilmiş bir
biblodur. Amorf bir kaide üzerinde
duran kuş figürünün ayrıntıları
çentiklerle verilmiştir. Kuşun sırtında
bir insan maskı yer alır. Oldukça
primitif bir şekilde işlenmiştir.
Gagasının ve kuyruğunun ucu
kırıktır. Koleksiyonda yer alan
eserlerden Kuğu Biblosu’nun
(bkz. 431) altına işlenen maskı
andırmaktadır.
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436
Kuşlu (?) Biblo
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 5.3 cm
Env. No: PMK 363

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına mavi, yeşil, sarı
renkli dekorludur.
Yapraklı yıldız çiçek formunda
yapılmış bir mumluk olduğunu

düşündüğümüz eser oldukça ilginçtir.
Yıldız çiçeğin ortasında ağzı açık ve
kulakları olan ancak hangi hayvan
olduğu tam olarak anlaşılamayan,
bir kuş yavrusu olabileceği gibi bir
aslana da benzetilebilecek figür
bulunmaktadır.
Objenin yan tarafında büyük harflerle
Türkçe olarak “Kadri” yazmaktadır.

435
Havuz Kenarındaki
Kuşlar Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 9 cm
Env. No: PMK 323

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, mavi, yeşil, kahverengi ve
siyah renkli dekorludur.
Kaya benzeri bir platform üzerinde
yer alan havuzun kenarında iki
kuş figürü bulunur. Kaidenin ön
tarafı kırıktır. Havuzun kenarları
taramalarla bezenmiştir.
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437
Horoz ve Tavuk
Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 19 cm
Env. No: PMK 167

Beyaz/krem renkli hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf sıraltına
kahverengimsi kırmızı, mavi, yeşil,
sarı ve siyah dekorludur. Engebeli
tepe görünümündeki kaide üzerinde
bir horoz ile bir tavuk figürü yer
alır. Horoz son derece heybetli
bir şekilde dururken, tavuk ise
yemlenirken tasvir edilmiştir. “Sarhoş
Ahmet”in eserlerinden biri olduğu
düşünülmektedir. Ustanın bir diğer
eseri: Bilgi, 2005, s. 216, no: 267.

438
Horoz Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 12 cm
Env. No: PMK 307

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, mavi, yeşil ve kahverengi
dekorludur. Silindirik bir platform
üzerinde öne doğru eğilmiş olan
horoz, yerden yem yer gibidir.
Horozun tüyleri çizgilerle işlenmiştir.
Kaide üzerinde örgü motifi vardır.
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439

440

Horoz Biblosu

Tavuk Biblosu

mevcut y. 10.8 cm

y. 8.8 cm

Env. No: PMK 306

Env. No: PMK 308

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, mavi, yeşil ve kahverengi
dekorludur. Silindirik bir platform
üzerinde öne doğru eğilmiş olan
horoz, yerden yem yer gibidir.
Kuyruğunun üst bölümü kırıktır.
Horozun tüyleri çizgilerle işlenmiştir.
Kaide üzerinde örgü motifi vardır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kahverengi ve yeşil renkli
dekorludur. Bir platform üzerinde
ayakta duran tavuk biblosudur.

20. yüzyılın ikinci yarısı

20. yüzyılın ikinci yarısı

441
Ördek Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 10.5 cm
Env. No: PMK 311

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, firuze, yeşil, ve siyah renkli
dekorludur. Bir platform üzerinde
ayakta duran ördek biblosudur.
Yeşilbaşlı ördeğin kanatları çizgilerle
belirtilmiştir. Kaidenin ön tarafında
kırmızı noktalı bir damla motifi
bulunur.
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442
Ördek Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 10.5 cm
Env. No: PMK 312

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, firuze, yeşil ve siyah renkli
dekorludur. Bir platform üzerinde
ayakta duran ördek biblosudur.
Yeşilbaşlı ördeğin kanatları çizgilerle
belirtilmiştir. Kaidenin ön tarafında
kırmızı noktalı bir damla motifi
bulunur.

443
Yılan Biblosu
20. yüzyılın ortaları (1953)
y. 27.5 cm
Env. No: PMK 334

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına sarı ve siyah
renkli dekorludur.
Bir kaide üzerine oturtulan yılan
figürü, sarmal şekilde tasvir
edilmiştir. Yılanın ağzı açıktır ve
gövdenin üst kısmı siyah beneklerle
işlenmiş, alt kısmı çizgilerle
taranmıştır. Kaideye yakın kısımda
büyük harflerle, Türkçe olarak,
“A : Özer 953” (Abdurrahman Özer)
yazılıdır.
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444
Kedi Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 10.5 cm
Env. No: PMK 325

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına firuze, sarı ve
siyah renkli dekorludur.
Arka ayakları üzerine oturmuş kedi
biblosudur. Kuyruğu arka ayaklarına
sarılmıştır. Boynunda tasması
bulunan kedinin gövdesi üzerine ince
çizgilerle bezeme yapılmıştır.

446
Köpek Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı

445
Kedi Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 13.5 cm
Env. No: PMK 170

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı ve şeffaf sırlıdır.
Elips biçimli bir platform üzerinde
iki kedi biblosu bulunur. Önde duran
arka bacakları üzerine oturmuş,
kuyruğunu kıvırmıştır. Arkadaki
kedi biraz daha küçük boyutludur
ve ayakları hafif açık vaziyette
ayaktadır. Bu kedi kuyruğu ile diğer
kediye dokunur.

y. 9 cm
Env. No: PMK 243

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına siyah
dekorludur.
Arka ayakları üzerine oturan, uzun
kulaklı köpek biblosudur. Boynunda
tasması vardır.

447
Köpek Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 11.3 cm
Env. No: PMK 305

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına yeşil ve
kahverengi dekorludur. Konturlar
siyahtır.
Silindirik bir platform üzerinde arka
ayakları üzerinde oturan köpek,
3/2 profilden verilmiştir. Kulakları
havaya dikili şekilde işlenmiştir ve
boynunda tasma vardır.
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448
Köpek Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 11.2 cm
Env. No: PMK 322

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına siyah
dekorludur. Elips biçimli bir platform
üzerinde arka ayakları üzerinde
dik olarak duran köpek biblosudur.
Köpeğin sağ patisi kıvrık olarak
vücuduna yapışık, sol patisi ise
havadadır.

449
Köpek/Kurt Bibloları
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 9.5 cm
Env. No: PMK 301, PMK 302, PMK 303,
PMK 304

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, mavi, yeşil ve kahverengi
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Kayalık şeklindeki bir kaide üzerinde
oturan köpek bibloları, 3/2 profilden
verilmiştir. Kulakları havaya dikili
şekilde işlenmiştir. Kaidenin üzeri,
içleri noktalarla belirtilmiş halka ve
örgü benzeri motiflerle süslüdür.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 132 / 176; Bilgi 2006, s. 222 / 277).
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451
Havuz Kenarında
Tilki Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 6 cm
Env. No: PMK 326

450
Aslan Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 6 cm
Env. No: PMK 246

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına patlıcan
moru ve kahverengi dekorludur.
Oturur vaziyette tasvir edilen aslan
yelelidir. Ön ayakları öne doğru
uzanmıştır. Arka ayakları yanda
toplanmış, kuyruğu gövdesine
bitiştirilmiştir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kahverengi, mavi, yeşil ve siyah
renkli dekorludur. Göl ya da
havuzdan su içen tilki biblosudur.
Kuyruğu kıvrılmış yana doğru
uzanmıştır.

452
Deve Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 13.5 cm
Env. No: PMK 239

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına sarı ve
yeşil dekorludur. Kaya benzeri bir
platform üzerinde ayakta duran deve
biblosudur. Kayalık üzerinde sarı,
yeşil çizgilerle taramalar yapılmıştır.
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454
Fil Biblosu

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 4.6 cm

453
Fil Biblosu

20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 11 cm
Env. No: PMK 240

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, firuze, siyah ve yeşil
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Beşgen formlu düz kaide üzerinde
ayakta duran fil biblosudur. Filin
bütün gövdesi çiçek bahçesi gibi
süslenmiştir. Sırtında büyük bir
kasımpatı etrafında yer alan kıvrımlı
dallar, rozet çiçekler, yapraklar ve
tomurcuklardan oluşan bezeme
görülür.

Env. No: PMK 329

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sırlıdır. Küçük
bir fil biblosudur. Hortumunu yukarı
başının üstüne kaldırmıştır. Arka ve
ön ayakların arası doludur.

455
Karaca Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 8.5 cm
Env. No: PMK 244

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf kahverengi sıraltına
kahverengi dekorludur. İri gözlü ve
iri kulaklı karaca oturmaktadır. Ön
ayakları işlenmiş, arka ayakları ise
sadece çizgilerle belirtilmiştir.
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456

457

Karaca Biblosu

Tavşan Biblosu

y. 8.5 cm

y. 9.2 cm

Env. No: PMK 245

Env. No: PMK 297

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf kahverengi sıraltına
kahverengi dekorludur. İri gözlü ve
iri kulaklı karaca oturmaktadır. Ön
ayakları işlenmiş, arka ayakları ise
sadece çizgilerle belirtilmiştir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına siyah
renkli dekorludur. Ayakları üzerine
oturan tavşan biblosudur. Baldırları,
tırnakları, kulakları, sırtı ve alnı ince
uzun çizgilerle belirginleştirilmiştir.
Kulaklarının üstü deforme olmuştur.

20. yüzyılın ikinci yarısı

20. yüzyılın ikinci yarısı

458
Tavşan Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 10.8 cm
Env. No: PMK 298

Beyaz/krem renkli hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf yeşil sıraltına
siyah renkli dekorludur. Ayakları
üzerine oturan tavşan biblosudur.
Baldırları, tırnakları ve göğsü ince
uzun çizgilerle belirginleştirilmiştir.
Kulaklarının üstü deforme olmuştur.
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459
Tavşan Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 10.8 cm
Env. No: PMK 299

Beyaz/krem renkli hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf yeşil sıraltına
siyah renkli dekorludur. Ayakları
üzerine oturmuş tavşan biblosudur.
Baldırları, tırnakları ve göğsü ince
uzun çizgilerle belirginleştirilmiştir.
Bıyıkları uzundur.

461
Balık Biblosu (Pano)
20. yüzyılın son çeyreği

kalınlık: 1.9 cm, uzunluk: 32.5 cm, genişlik:
20.5 cm
Env. No: PMK 491

460
Tavşan Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 9 cm
Env. No: PMK 300

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, firuze, yeşil, sarı ve siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Ayakları üzerine oturmuş tavşan
biblosudur. Tavşanın kirpikli gözleri,
yıldız şeklinde burnu ve ince bıyıkları
vardır. Göğsünün üzerinde palmet
(fleur de lis) motifi yer alır. Gövdede,
yapraklar ile yan yana verilmiş ince
çizgilerden oluşan bitki benzeri
motifler ve büyük harflerle Türkçe
olarak “Hacer 18.10.1962 Hatıra Olsun”
yazısı vardır.
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Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kırmızı, firuze,
patlıcan moru, yeşil, yavruağzı ve
sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Balık şeklindeki biblonun
üzerinde, rozet çiçeği, lale ve hançer
yapraklarından oluşan süsleme
görülür. İnce yapraklı, küçük çiçekli
bitkiler ile içi palmet ve rumilerle
süslü bir şemse motifi de vardır.
Balığın gözü, açık ağzı ve bıyıkları
boyanmış, süzgeçleri ve kuyruğu
uzun taramalar şeklindedir. Alt
süzgecin üzerine Türkçe olarak, el
yazısıyla “Ö. Usta (Ömer Usta)” imzası
atılmıştır. Arka yüz düzdür.

462
Balık Biblosu (Pano)
20. yüzyılın son çeyreği

kalınlık: 1.7 cm, uzunluk: 38.5 cm, genişlik:
26.3 cm
Env. No: PMK 492

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına patlıcan
moru renkli dekorludur. Biblo balık
şeklindedir. Ağzı açık, gözü çukur
şeklindedir ve gövdesi balık pulu
motifiyle bezenmiştir. Yüzgeçler ve
kuyruk dilimler halindedir ve üzerleri
taramalarla işlenmiştir. Arka yüzeyde
Türkçe olarak “Ömer Usta 96 Tek”
yazmaktadır.

463
Ayı Biblosu (Pano)
20. yüzyılın son çeyreği

kalınlık: 1.3 cm, uzunluk: 35.5 cm, genişlik:
27 cm
Env. No: PMK 500

Beyaz/krem renkli hamurlu, krem
renkli astarlı ve şeffaf yeşilimsi sarı
sırlıdır. Ayı şeklinde bir panodur.
Öne eğilmiş yerden bir şeyler yer
şekilde tasvir edilmiştir. Pençeleri,
kulakları, kahverengi gözleri ve
küçük kuyruğuyla ayrıntılı bir şekilde
işlenmiştir. Ayının bütün vücudu,
papatya ve beneklerle bezelidir. Düz
arka yüzeyde Türkçe olarak “Siner
Köylü Ömer Usta Kütahya 96”
yazılıdır.
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464

465

Boğa Başlı
Duvar Süsü

Ayakkabı Biblosu

20. yüzyılın son çeyreği

y. 4.2 cm

kalınlık: 4.1 cm, uzunluk: 31.5 cm, genişlik:

Env. No: PMK 332

30 cm
Env. No: PMK 505

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına kırmızı,
mavi, kahverengi ve koyu yeşil
renkli dekorludur. İri boynuzları,
kulakları, şişkin burun delikleri ve iri
gözleriyle boğa başı yapılmıştır. Arka
yüzey de boyalıdır ve Türkçe olarak
“Siner Köylü Ömer Usta (imzası) 96”
yazısı ile imzası bulunmaktadır. İki
boynuzuna geçirilmiş örgülü bir iplik
vardır.

20. yüzyılın ikinci yarısı

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, yeşil
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Topuklu, uzun burunlu bir
ayakkabı biblosudur. Ayakkabının
üzeri karanfil, gonca ve rozet
çiçeklerle süslenmiştir. Ayakkabının
üst kısmında bir delik vardır.

466
Minare Biblosu
20. yüzyılın ikinci yarısı
y. 14.7 cm
Env. No: PMK 320

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, mavi, yeşil, siyah ve sarı
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Daire şekilli bir platform üzerinde
yükselen minare biblosudur. Minarenin
silindirik gövdesi üzerinde rozet çiçeği
ve yapraklardan oluşan bezeme
görülür. Şerefe karelenmiştir. Konik
külah üzerinde bir küre vardır. Kaide
üzerinde üçgen bezemeler görülür.
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467

468

Minare Biblosu

Şehir Biblosu

y. 13.3 cm

y. 7 cm

Env. No: PMK 321

Env. No: PMK 364

Beyaz/krem renkli hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf sıraltına mavi,
kahverengi, siyah ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Daire şekilli bir platform üzerinde
yükselen minare biblosudur.
Minarenin silindirik gövdesi üzerinde
yer yer tuğlaları anımsatan bezeme
görülür. Konik külah üzerinde bir
âlem vardır. Kaidede ince çizgilerle
kesme taş örgü belirtilmiştir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, yeşil, patlıcan
moru, siyah ve sarı renkli dekorludur.
Bir sahil kasabasının tasvir edildiği
bibloda minaresi ve bahçesindeki
servi ağacıyla avlulu bir cami, üç ev,
sahilde oturan bir adam, küçük bir
çeşme ile iskelenin yanında yer alan
kayığıyla çok hoş bir anlatım vardır.
Beyaz evler ve cami kırmızı tuğlalı
kırma çatılıdır. Kaidede büyük ve
küçük harflerle Türkçe olarak, “Hamdi
Çinicioğlu Kütahya” yazılıdır.

20. yüzyılın ikinci yarısı

20. yüzyılın ikinci yarısı
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469
Ulama Çini
18. yüzyılın ilk yarısı
18.3x18.3 cm
Envanter No: PMK 409

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına kobalt
mavisi dekorludur. Çini plaka kare
formludur ve ulama çinidir. Plakanın
merkezinde yer alan papatya,
karşılıklı verilmiş stilize seraphim
motifleri ve üst kısmı benekli
C kıvrımlarıyla çevrelenmiştir.
Köşelerde çeyrek çiçek motifleri,
kenarlarda dalgalı hatlara yer
verilmiştir.

470
Ulama Çini

18. yüzyılın ikinci yarısı
18.8x18.8 cm
Envanter No: PMK 407

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı ve şeffaf renksiz sıraltına kobalt
mavisi dekorludur. Konturlar siyahtır.
Çini plaka kare formludur ve ulama
çinidir.
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Plakanın merkezinde bol yapraklı
bir kökten çıkan stilize menekşe
çiçekleri görülür. Köşelerde çeyrek
çiçek motifleri verilmiştir. Arka
yüzeydeki sıva izleri, çininin başka
bir yerden sökülmüş olabileceğini
düşündürmektedir.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 2420.

Benzer örnek: Kudüs St. James
Katedrali Etchmiadzin Şapeli
(Carswell 1972 (II), plate 3/c, plate
5/a), Kudüs Surp Hagop Katedrali
Ecmiadzin Şapeli (Demirsar Arlı
2007, s. 334 Foto. 5), İstanbul Kirkor
Lusavariç Kilisesi (Aslanapa 1949,
s. 64, Şekil 55, 56; Çini 1991, s.
47); İstanbul Rüstem Paşa Camii
(Carswell 1972 (II), plate 3/c),
Kütahya Ali Paşa Camii (Çini 1991, s.
35), Sadberk Hanım Müzesi (Carswell
1991, s.94 / K. 118), Suna ve İnan
Kıraç Vakfı Koleksiyonu (Soustiel
2000, s.114 / 62; Bilgi 2006, s. 66 /
62), İstanbul Rüstem Paşa Camii
(Aslanapa 1981-1982, s. 97 Resim 3),
İstanbul Hekimoğlu Ali Paşa Camii
(Aslanapa 1981-1982, s. 103 Resim 16).

471
Ulama Çini

472
Ulama Çiniler
18. yüzyıl (?)

18. yüzyılın ikinci yarısı (?)

19.5x19.5 cm

19x19 cm

Envanter No: PMK 439, PMK 440

Envanter No: PMK 408

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına,
kobalt mavisi dekorludur. Konturlar
siyahtır. Çini plaka kare formludur
ve ulama çinidir. Plakanın yüzeyinde
stilize bir çiçekten çıkan iri yapraklar
vardır. Köşelerde çiçek ve yaprak
motiflerinin bir bölümüne yer
verilmiştir. Arka yüzeydeki sıva izleri,
çininin başka bir yerden sökülmüş
olabileceğini düşündürmektedir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
mavi renkli dekorludur. Çini plaka
kare formludur ve ulama çinidir.
Merkezde, içi rozet çiçek ve yapraklarla
bezeli uçları palmetli iri bir şemse
motifi vardır. Kenarlarda çeyrek şemse
motifleri tekrarlanır. Arka yüzeye
oluklar açılmıştır ve sırsızdır.

Benzer örnek: Bu çinilerin birebir
örnekleri Kütahya’da yer alan ve
bugün yıkıldığını tespit ettiğimiz 18.
yüzyıla tarihlendirilen bir çeşmede
yer almaktadır (bkz. Sıtkı Olçar 2010
takvimi). Süsleme kompozisyonu
için bkz. Kudüs St. James Katedrali
St. Minas ve St. Sargis Şapeli
(Carswell 1972 (II), plate 3/d), Kudüs
St. James Katedrali (Carswell 1972
(II), plate 9/6, 6a-f), Kütahya Alo
(Ali) Paşa Camii, (Demirsar ArlıAltun 2008, s.334, res. 395).
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473
Ulama Çini

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
20x20 cm
Env. No: PMK 428

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına,
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru, yeşil
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Çini plaka kare formludur
ve ulama çinidir. Yüzeyde, iri hatayi,
lale ve hançer yapraklarından oluşan
süsleme görülür.

Benzer örnek: İstanbul Rüstem
Paşa Camii (Çini 1991, s. 40).

474
Ulama Çini
20. yüzyılın ilk yarısı
20.1x20.1 cm
Env. No: PMK 430

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, kobalt mavisi, firuze, patlıcan
moru ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Çini plaka kare
formludur ve ulama çinidir. Yüzeyde,
iri yarım hatayi motiflerinden çıkan
dallar üzerindeki lale, gül, karanfil ve
yapraklardan oluşan süsleme görülür.
Arka yüzey oluklu ve sırsızdır.
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475

Env. No: PMK 14

renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Oniki adet kare çininin birleşmesinden
oluşan pano üzerinde iri, gül, krizantem,
hatayi ve hançer yapraklarından
oluşan ulamalı bitkisel süsleme görülür.
Çiçeklerin sapları birleşerek yıldızlar ya
da baklava dilimleri oluşturulmuştur.
İki çini kırıktır.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına kobalt
mavisi, sarı, yeşil, ve patlıcan moru

Benzer örnek: İstanbul Eminönü
Yeni Camii (Demirsar Arlı-Altun
2008, s.304, res. 353).

Ulama Çini Pano

19. yüzyılın ikinci yarısı-20. yüzyılın
başları
uzunluk: 123 cm, genişlik: 41 cm, kare
çiniler: 20.5x20.3

476
Çini Pano

18. yüzyılın ilk yarısı
18.7x19 cm
Envanter No: PMK 457

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına kobalt
mavisi ve firuze renkli dekorludur.
Çini plaka kare formludur. Merkezde,
kare bir çerçeve içerisine alınan,
içi balık pulu motifiyle bezenmiş
madalyon vardır. Karenin köşelerinde
yapraklı stilize rozet çiçeklerden
oluşan süsleme görülür. Kenar
süslemesinde, her kenarın ortasına
bir taç yerleştirilmiş, taçların yanları
yapraklı dallardan oluşan stilize
bitkilerle süslenmiştir. Arka yüz
sırlı ve astarlıdır. Restorasyonla
tamamlanmıştır.

Benzer örnek: Kudüs St. James
Katedrali (Carswell 1972 (II),
plate 12/40), Kahire Arap Müzesi
(Carswell 1972 (II), plate 37/d),
Kütahya Alo (Ali) Paşa Camii,
Isparta Abdi Paşa Camii, (Demirsar
Arlı-Altun 2008, s.334, res. 395, s.347
res. 413); Isparta Peygamber Camii
(Demirsar Arlı 2007, s. 336 Foto. 7).
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477
Çini Pano

20. yüzyılın ilk yarısı
9.8x9.8 cm
Env. No: PMK 436

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Çini pano kare
formludur. Merkezde, rozet çiçekten
çıkan ince dallar üzerinde küçük mine
çiçekleri ve yapraklardan oluşan
süsleme görülür. Bu süslemeler
kobalt mavisi renkli bir daireyle
çevrilidir. Köşelere yapraklı küçük
rozet çiçekler yerleştirilmiştir. Sırsız
arka yüzeye oluklar açılmıştır.
Panonun yüzeyinde yer yer
bozulmalar vardır.

478
Çini Pano

20. yüzyılın ilk yarısı
9.9x9.9 cm
Env. No: PMK 437

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, patlıcan moru, firuze ve
yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Çini pano kare formludur.
Merkezdeki yıldız çiçeğin etrafına
stilize palmetler yerleştirilmiş,
bu süslemelerin tamamı dilimli
bir madalyon içerisine alınmıştır.
Köşelerde palmet motifleri vardır ve
yan yana sıralanmış üçgenlerden
oluşan bordürle çevrilidir. Panonun
bir kenarı eksiktir.
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479
Çini Pano
18. yüzyıl

kenar ölçüleri: 10.2 cm
Env. No: PMK 445

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, firuze,
yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Çini plaka
altıgen formludur. Merkezde iç
içe geçmiş rumi yapraklı dallar bir
platform üzerinde yer alır ve üstte
karşılıklı verilmiş stilize seraphim
motifleriyle sonlanır. Vazo formlu
bu bezemelerden çıkan ince dalların
üzerindeki gül, lale, sümbül ve
zambak çiçekleri bütün yüzeyi
kaplar. İnce dalların birleştiği
üst kısımdaki iki yaprak motifi
seraphimi hatırlatmaktadır. Arka
yüzü ve kenarları sırsızdır.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s.96 / K. 124).

480
Çini Pano

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
kenar ölçüleri: 9 cm
Env. No: PMK 431

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Çini
pano sekizgen formludur. Tavan
göbeği ya da sehpa kaplaması
olarak kullanılabilmektedir.
Merkezde bozuk bir yıldızdan
gelişen geometrik bezeme ile bunun

etrafında genişleyerek sıralanan
bitki motifleri ana süslemeyi
oluşturur. Yıldızın çevresine küçük
meyve çiçekleri yerleştirilmiştir.
Kenar bordüründe, rozet çiçeklerin
arasında kıvrık yapraklar görülür.
Çini pano kırılmış ve onarım
görmüştür. Arka yüzey oluklu ve
sırsızdır.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s.97 / K.
125), Kütahya Çini Müzesi Env. No:
1972-1974.
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481
Çini Pano

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
kenar ölçüleri: 9 cm
Env. No: PMK 489

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Çini pano sekizgen
formludur. Tavan göbeği ya da sehpa
kaplaması olarak kullanılabilmektedir.
Merkezde bozuk bir yıldızdan gelişen
geometrik bezeme ile bunun etrafında

482
genişleyerek sıralanan bitki motifleri
ana süslemeyi oluşturur. Yıldızın
çevresine küçük meyve çiçekleri
yerleştirilmiştir. Kenar bordüründe,
rozet çiçekler kıvrık yapraklarla
birbirine bağlanmıştır. Merkezde
yuvarlak bir delik vardır. Arka yüzey
oluklu ve sırsızdır.

Benzer örnek: Kütahya Sakahane
(Çini 1991, s. 40), Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s.97 / K.
125), Kütahya Çini Müzesi Env. No:
1972-1974.

Çini Pano

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
kenar ölçüleri: 9 cm
Env. No: PMK 432

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Çini pano sekizgen
formludur. Tavan göbeği ya da sehpa
kaplaması olarak kullanılabilmektedir.
Merkezde stilize dilimli bir çiçek etrafına
palmet ve rozet çiçekler atlamalı olarak
yerleştirilmiş, bu süslemeler dilimli bir
madalyon ile çevrelenerek, madalyonun
uçlarına palmet ve stilize çiçekler
eklenmiştir. Kenar bordüründe mine
çiçeklerinin arasında kıvrık yapraklar
görülür. Sırsız arka yüzeye damla biçimli
oluklar açılmıştır

Benzer örnek: Sadberk Hanım Müzesi
(Carswell 1991, s.97 / K. 125), Kütahya
Çini Müzesi Env. No: 1972-1974.
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483
Çini Pano

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
kenar ölçüleri: 9 cm
Env. No: PMK 451

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Çini
pano sekizgen formludur. Tavan
göbeği ya da sehpa kaplaması olarak
kullanılabilmektedir. Merkezde,
stilize dilimli bir çiçek etrafına
palmet ve rozet çiçekler atlamalı

olarak yerleştirilmiş, bu süslemeler,
dilimli bir madalyon ile çevrelenerek,
madalyonun uçlarına palmet ve
stilize çiçekler eklenmiştir. Kenar
bordüründe mine çiçeklerinin
arasında kıvrık yapraklar görülür.
Sırsız arka yüzeye damla biçimli
oluklar, merkeze ise daire biçiminde
bir delik açılmıştır.

Benzer örnek: Kütahya Sakahane
(Çini 1991, s. 40), Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s.97 / K.
125), Kütahya Çini Müzesi Env. No:
1972-1974.

484
Sekizgen Çini

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
kenar ölçüleri: 9 cm
Env. No: PMK 488

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil ve siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Çini
pano sekizgen formludur. Tavan
göbeği ya da sehpa kaplaması olarak
kullanılabilmektedir. Merkezde,
stilize dilimli bir çiçek etrafına

palmet ve rozet çiçekler atlamalı
olarak yerleştirilmiş, bu süslemeler,
dilimli bir madalyon ile çevrelenerek,
madalyonun uçlarına palmet ve iri
stilize çiçekler eklenmiştir. Kenarda
yarım rozet çiçeklere yer verilmiştir.
Sırsız arka yüzde damlalarla
meydana getirilmiş çiçek motifleri
şeklinde oyuklar, merkezde ise daire
biçiminde bir delik vardır.

Benzer örnek: Kütahya Sakahane
(Çini 1991, s. 40), Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s.97 / K. 125).
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485
Çini Pano

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
kenar ölçüleri: 9 cm
Env. No: PMK 441

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
patlıcan moru, firuze, yeşil ve sarı
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Çini pano sekizgen formludur. Tavan
göbeği ya da sehpa kaplaması olarak
kullanılabilmektedir. Merkezdeki
uçları lale motifli sekiz köşeli yıldızın
etrafı sekiz adet hatayi motifiyle

çevrelenmiş, motiflerin ikili sapları
birleşerek ortadaki laleleri de içine
alacak şekilde bir yıldız oluşturmuştur.
Hatayilerin uçlarından çıkan
yapraklar da birleşerek birer stilize
bitki motifi ile sonlanır. Kenar
bordüründe ortaları benekli baklava
dilimleri uç uca eklenerek süsleme
oluşturulmuştur. Arka yüzü ve
kenarları sırsızdır. Merkeze daire
biçiminde bir delik açılmıştır.

Benzer örnek: Kütahya Sakahane
(Çini 1991, s. 40), Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s.97 / K. 125).

486
Çini Pano

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
kenar ölçüleri: 9.5 cm
Env. No: PMK 452

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru, yeşil ve sarı
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Çini pano sekizgen formludur. Tavan
göbeği ya da sehpa kaplaması olarak
kullanılabilmektedir. Merkezde
rozet çiçeklerden çıkan kıvrımlı
dallar üzerindeki stilize lale, gonca
ve yapraklardan oluşan süslemeler
vardır. Kenar bordüründe, uçları
merkeze doğru yönelmiş palmetler
vardır ve ikiye ayrılan sapları
birleşiktir. Üstte ince saplarıyla
palmetlere bağlanan benekler yer
alır ve benekler palmet aralarında
da tekrarlanır. Kenar bordüründe ise
beneklerle birbirine eklenmiş baklava
dilimleri görülür. Sırsız arka yüzeye
oluklar açılmıştır.

Benzer örnek: Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s.97 / K. 125).
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487

488

Çini Pano

Ulama Çini

kenar ölçüleri: 12.5 cm

uzunluk: 21.6 cm

Env. No: PMK 442

genişlik: 24.5 cm

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
patlıcan moru, firuze ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Çini pano altıgen formludur. Tavan
göbeği ya da sehpa kaplaması olarak
kullanılabilmektedir.
Merkezde, altı köşeli yıldızın uçlarındaki
vazo benzeri stilize motiflerden çıkan
kalın kıvrımlı dallar üzerinde hançer
yaprakları ile lale motifleri atlamalı
olarak verilmiştir. Vazolardan çıkan
diğer kıvrımlı dallar ise birleşerek
palmet motifi oluşturmaktadır. Eser
çerçeve içerisine alınmış, merkezine
geniş bir delik açılmıştır.

Benzer örnek: Kütahya Sakahane
(Çini 1991, s. 40), Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s.97 / K. 125).

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları

Env. No: PMK 470

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze ve patlıcan moru
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Yamuk dörtgen biçimli çini plaka bir
tavan göbeğine ya da bir masaya ait
olmalıdır. Çini plakanın merkezinde
büyük ve zarif bir palmet motifi
yer alır. İçi stilize bitkisel motiflerle
süslüdür. Palmetin iki yanından
çıkan dalların üzerindeki küçük ve
büyük stilize lale motifleriyle çiçekler
süslemeyi oluşturur. Üstteki kenar
bordüründe, hatayi ve rozet çiçekler
atlamalı olarak verilmiş ve kıvrık
yapraklarla birbirine bağlanmıştır.
Arka yüzeyde Arap harfleriyle “24”
yazılıdır.

Benzer örnek: Kütahya Sakahane
(Çini 1991, s. 40); Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Bilgi 2006, s. 152,
153 / 184, s. 157 / 187).
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489
Ulama Çini
20. yüzyılın ilk yarısı
16.9x19.9x10.2 cm
Env. No: PMK 443

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, patlıcan moru, yeşil
ve sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Çini plaka beşgen formludur
ve ulama çinidir. Yüzeyde, dilimli
bir madalyon içerisindeki çiçek
motiflerinin etrafı dilimli saplara
sahip iri palmet motifleriyle
çevrelenmiştir. Kenar bordüründe
birbirlerine dallarla bağlı stilize
lale motiflerinin aralarında rumiler
görülür. Çininin arkası ve yanları
sırsızdır.

490
Ulama Çini

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
uzunluk: 24.2 cm
genişlik: 18.5 cm
Env. No: PMK 469

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve sarı renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Poligonal (yamuk
altıgen) formlu bir ulama çinidir. Çini
plaka, kenardaki ince bordür ile ana
süslemeden oluşur. Örgü şeklindeki
kıvrımlı dallar üzerinde yer alan
nergis çiçekleri ve yapraklardan
oluşan süsleme, kobalt mavisi renkli
iki şerit içerisine alınmıştır. Ana
bezemede ise demetler halinde nergis
çiçekleri yer alır. Arka yüz sırsızdır.
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491
Ulama Çiniler
18. yüzyılın ortaları

22x10.1 cm , 22.4x10.1 cm, 21.5x9.9 cm
Envanter No: PMK 411, PMK 418, PMK 419,

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kobalt mavisi dekorludur. Çini
plakalar dikdörtgen formludur ve
ulama çinidir. Yüzeyde yarım bir
güle bağlı ince dallar üzerinde gül
motifleri bulunur. Bu gül motiflerinin
arasında hançer yaprakları vardır
ve köşelerde çeyrek bitki motiflerine
yer verilmiştir. Arka yüzeydeki sıva
izlerinden, çinilerin başka bir yerden
söküldükleri anlaşılmaktadır.

Benzer örnek: İstanbul Rüstem
Paşa Camii (Carswell 1972 (II), plate
4/a; Aslanapa 1981-1982, s. 97 Resim
3), Kayseri Efkere Kilisesi (Carswell
1972 (II), plate 32/c). Kudüs St. James
Katedrali (Carswell 1972 (II), plate
9/3), British Museum (Carswell
1965, fig. I/no. 1; Carswell 1972 (II), s.
35, fig. 17/d).
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492
Bordür Çiniler
18. yüzyılın ilk yarısı

22.6x9.8 cm, 21.7x10 cm
Envanter No: PMK 410, PMK 412

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına,
kobalt mavisi dekorludur. Çini
plaka dikdörtgen formludur ve
bir bordüre aittir. Ortadaki geniş
bordürde, dalgalı hat üzerine ters ve
düz olarak yerleştirilmiş stilize gül
motifleri vardır. Bunların çevresine
rozet çiçekleri serpiştirilmiştir.
Geniş bordür alttan ve üstten zikzak
motifleriyle sınırlandırılmıştır.
Arka yüzeydeki sıva izlerinden,
çinilerin başka bir yerden söküldüğü
anlaşılmaktadır.

493
Bordür Çini

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
15x4.2 cm
Env. No: PMK 474

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Çini
plaka dikdörtgen formludur ve kenar
bordür çinisidir. Örgü şeklindeki
kıvrımlı dallar üzerinde yer alan
nergis çiçekleri ve yapraklardan
oluşan süsleme, kobalt mavisi renkli
iki şerit içerisine alınmıştır.
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Benzer örnek: Kudüs St. James
Katedrali (Carswell 1972 (II), plate
13/50), Kayseri Efkere Kilisesi (Carswell
1972 (II), plate 32/c), Sadberk Hanım
Müzesi (Carswell 1991, s.95 / K. 120)

494
Bordür Çiniler

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
13.3x22.8cm
Env. No: PMK 472, PMK 473

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Çini plaka dikdörtgen formludur
ve kenar bordürüne ait olmalıdır.
Örgü şeklindeki yapraklı ve kıvrımlı
dallar üzerinde hatayi, karanfil, lale,
gonca ve rozet çiçeklerinden oluşan
süsleme görülür. Bu süsleme, ters
olarak duran palmet motifleriyle
sınırlandırılmıştır.

495
Bordür Çini

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
22x15.7 cm
Env. No: PMK 433

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, yeşil ve sarı renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır. Çini
plaka dikdörtgen formludur ve bir
bordüre aittir. Merkezdeki iri rozet
çiçeğin çevresine, kıvrık dallar
üzerinde yer alan hatayi ve hançer
yaprakları yerleştirilmiştir. Kısa

kenarlarda içleri palmet ve rumilerle
süslü iki yarım şemse motifi vardır.
Uzun kenarlar, kalın firuze renkli
bordürlerle sınırlanmıştır. Sırsız
arka yüzeye damla biçimli oluklar
açılmıştır.

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997, s.
126 / 163; Bilgi 2006, s. 208 / 258),
Sevinç Işık Yazan Koleksiyonu
(Çini 2002, s. 314), İstanbul Sokullu
Camii’nin İznik üretimi çini
bordürleriyle oldukça benzerdir
(Aslanapa 1949, s. 28, Şekil 24).
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496
Bordür Çini
20. yüzyılın başı
14.7x18.2 cm
Env. No: PMK 434

Beyaz/krem renkli hamurlu, krem
renkli astarlıdır. Renkli sır tekniği ile
işlenmiş, kobalt mavisi, firuze, yeşil
ve sarı renkler kullanılmıştır.
Çini plaka dikdörtgen formludur ve
bir bordüre aittir.
Bordür üzerinde karşılıklı verilmiş
kıvrımlı dallar ile dilimli kartuşlar
birbiri içerisinden geçerek süsleme
oluşturulmuş, dalların üzerine
yapraklar yerleştirilmiştir.
Sırsız arka yüzeye ince oluklar
açılmıştır.

Benzer örnek: Kütahya Hükümet
Konağı Mescidi (Çini 1991, s. 38, 39;
Çini 2002, s.72), Suna ve İnan Kıraç
Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 125 / 161; Bilgi 2006, s. 209 / 259),
Rifat Çini Koleksiyonu (Çini 1991,
s. 85), Kütahya (Aslanapa 1949, s. 47,
Şekil 37).
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497
Ulama Çini
20. yüzyılın ortaları
18.7x18.5 cm
Env. No: PMK 458

Beyaz/krem renkli hamurlu, krem
renkli astarlıdır. Renkli sır tekniği ile
işlenmiş, kobalt mavisi, firuze, sarı
ve beyaz renkler kullanılmıştır. Kare
formludur ve ulama çinidir. İri hatayi
ve krizantem çiçeklerinin yarısı ya
da çeyreği görülebilmektedir. Ayrıca
poligonal bir alan içerisinde yarım
rozet çiçeklere yer verilmiştir. Çininin
arka yüzünde baskı ile oluşturulmuş,
büyük harflerle Türkçe olarak “Metin
Çini Fb. Hakkı Çinicoğlu Kütahya”
yazmaktadır. Köşede “3” rakamı yer
alır.

499
Ulama Çini

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
20x20 cm
Env. No: PMK 429

498
Bordür Çini
20. yüzyıl (?)
19.2x9.5 cm
Env. No: PMK 417

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi
ve yeşil renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Çini plaka kare formludur
ve ulama çinidir. Bütün yüzey iç
içe geçmiş onikigenler ile bunların
arasında oluşan altı köşeli yıldızlar
ve poligonal motiflerle süslenmiştir.
Arka yüzey oluklu ve sırsızdır.
Onarım geçirmiştir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf renksiz sıraltına
kobalt mavisi dekorludur. Çini plaka
dikdörtgen formludur ve bir bordüre
aittir. Yüzeyde, fırça darbeleriyle
kabaca işlenmiş palmet motifleri ile
kıvrımlı dallar üzerinde yapraklar
yer alır. Arka yüzü ve kenarları
sırlanmamıştır.
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500
Çini Pano

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
20.8x17.7 cm
Env. No: PMK 421

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, mavi ve firuze renkli dekorlu,
dikdörtgen formludur. Merkezde,
ince yapraklı iki dal bir elips
oluşturacak şekilde birleştirilmiştir.
İçinde Arap harfleriyle istifli olarak;
“Fe’llâhu hayrun hâfızan ve hüve

erhamü’r-râhımîn” (Allah en hayırlı
koruyandır; O merhametlilerin en
merhametlisidir) (Kur’an 12 (Yusuf) /
64) yazmaktadır. İçteki dikdörtgenin
köşelerine ince yaprakları ve dalları
olan çuha çiçekleri yerleştirilmiştir.
Kenar bordüründe kıvrımlı yapraklar
beneklerle birbirine bağlanarak
düğümlü zarif bir bezeme meydana
getirilmiştir. Bu dikdörtgen bordürün
iç köşelerinde yapraklı rozet çiçekler
görülür. Çini panonun kenarları ve
arkası sırsızdır.

501
Çini pano

20. yüzyılın ilk yarısı
ç. 25.6 cm
Env. No: PMK 504

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Yuvarlak formlu
ve hafif dışa bombelidir. Merkezde,
içinde Arap harfleriyle “maşallah”
yazılı büyük bir madalyon yer alır.
Madalyonun çevresine ters düz
yerleştirilmiş palmetlerin içleri;
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atlamalı olarak rozet ve stilize çiçekler
ile palmet ve rumilerden oluşan
motiflerle süslenmiştir. Dıştaki
ince bordürlerden ilkinde kazayağı
motifi, ikincisinde ise zikzak motifi
vardır. Üste iki delik açılarak asma ipi
geçirilmiştir.

Benzer örnek: İstifli yazı şekli
benzerleri: Kütahya Ahievren
Çeşmesi (Çini 1991, s. 29, 37), Rifat
Çini Koleksiyonu (Çini 1991, s.
86), Suna ve İnan Vakfı Kıraç
Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997, s.
127 / 165; Bilgi 2006, s. 210 / 261).

502
Çini Pano

20. yüzyılın ilk yarısı
20x20 cm
Env. No: PMK 486

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, siyah, sarı ve yeşil
renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Çini pano kare formludur.
Merkezde Arap harfleriyle, istifli bir
şekilde “maşallah” yazısı yer alır.
Kare bir çerçeve içerisinde yer alan
yazının üst köşelerinde rumilerle

oluşturulmuş süsleme görülür.
Geniş kenar bordüründe ise iç içe
geçmiş rumilerden oluşan süsleme
vardır. Arka yüz delikli ve sırsızdır.
Bu deliklerle meydana getirilmiş “D”
ve “R” harflerine benzer karakterler
seçilebilmektedir. Sıva kalıntıları vardır.

Benzer örnek: Kütahya Ahievren
Çeşmesi (Çini 1991, s. 29, 37), Rifat Çini
Koleksiyonu (Çini 1991, s. 86), Suna ve
İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu (AkalınBilgi 1997, s. 127 / 165; Bilgi 2006, s. 210
/ 261), Kütahya Çini Müzesi Env. No:
3125.

503
Çini Pano

20. yüzyılın ilk yarısı
20x20 cm
Env. No: PMK 487

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, siyah, sarı ve yeşil
renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Çini pano kare formludur.
Merkezde, Arap harfleriyle, istifli bir
şekilde “maşallah” yazısı yer alır.
Kare bir çerçeve içerisinde yer alan

yazının üst köşelerinde rumilerle
oluşturulmuş süsleme görülür. Geniş
kenar bordüründe ise iç içe geçmiş
rumilerden oluşan süsleme vardır.
Arka yüz delikli ve sırsızdır. Sıva
kalıntıları vardır.

Benzer örnek: Kütahya Ahievren
Çeşmesi (Çini 1991, s. 29, 37), Rifat
Çini Koleksiyonu (Çini 1991, s.
86), Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997, s.
127 / 165; Bilgi 2006, s. 210 / 261).
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504
Çini Pano

20. yüzyılın ilk yarısı
20.1x20.1 cm
Env. No: PMK 420

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına kobalt
mavisi firuze renkli dekorlu ve
kare formludur. Yüzeyinde Arap
harfleriyle, istifli olarak “ya Hafız”
yazılıdır. Kenarları ince firuze renkli
bir bordürle çevrelenmiştir. Arkası ve
yanları sırsızdır.

505
Çini Pano

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları
20.1x20.1 cm
Env. No: PMK 471

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, patlıcan moru, sarı ve siyah
renkli dekorludur. Konturlar siyahtır.
Çini pano kare formludur. Merkezde
büyük bir Mevlevi sikkesi yer alır.
Sikke üzerinde siyah renkli başlık
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kısmında Sultan II. Abdülhamit’in
tuğrası ile Arap harfleriyle “el
gazi”, altta ise ya Hazret-i Mevlana
yazılıdır. Sikkenin altında Osmanlı
devlet arması yer alır. Armadan
yıldız madalyalar sallanmaktadır.
Çini panonun üst kısmı, yanlara
açılmış, rozet çiçekli süslerden sarkan
püskülleri bulunan drapeli perde ile
kuşatılmıştır.

Benzer örnek: Bilgi 2006, s. 197,
no: 245.

506

507

Çini Pano

Çini Pano

uzunluk: 32 cm, genişlik: 16.4 cm

uzunluk: 69.5 cm genişlik: 24 cm

Env. No: PMK 490

Env. No: PMK 507

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sıraltına kahverengimsi
kırmızı, firuze, patlıcan moru, yeşil,
sarı, ve siyah renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Çini pano oval
formludur. Üstte Osmanlı Devlet
arması altta Sultan II. Abdülhamit’in
tuğrası ve Arap harfleriyle “el gazi”
mahlası yer almaktadır. Armanın
altında küçük yapraklı ince dallı rozet
çiçeklerden oluşan bezemenin ucuna
bir madalya asılıdır. Arka yüz sırsızdır
ve restorasyon geçirmiştir.

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze ve siyah renkli
dekorludur. Konturlar siyahtır.
Üç parçadan oluşan dikdörtgen
pano çerçevelidir. Merkezde
yer alan üç dilimli kartuştan
ortadakinde Arap harfleriyle
“Bismillahirahmanirrahim” yazılıdır.
İki uçtaki küçük kartuşların içleri,
palmet ve rumilerle, yanları ise
kıvrım dallı rumilerle süslenmiştir.
Bu süslemeler örgü motifi oluşturan
rumilerle birbirine bağlanır. Kenar
bordüründe, geometrik karakterli
örgü motifi vardır.

19. yüzyılın sonu- 20. yüzyılın başları

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Kürkman 2005,
s. 226 / 292, Bilgi 2006, s. 197 / 245.

20. yüzyılın ilk yarısı

Benzer örnek: Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Koleksiyonu (Akalın-Bilgi 1997,
s. 128 / 168; Bilgi 2006, s. 212 / 263).
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508
Çini Tabela

20. yüzyılın ilk çeyreği
uzunluk: 59.5 cm genişlik: 41.5 cm
Env. No: PMK 508

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, firuze, mavi, patlıcan moru,
siyah ve yeşil renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Dört parçadan

509
oluşan dikdörtgen pano çerçevelidir.
Merkezde, Arap harfleriyle istifli olarak
“Mazlumzade ve Mahtumları Hasan”,
bunun hemen altında düz hatla
“Manifatura Ticarethanesi” yazar. Sağ
köşede ise küçük bir “Kütahya Şark
Çini Fabrikası” ibaresi vardır. Yazılar
dikdörtgen bir çerçeve içine alınmıştır.
Geniş kenar bordürü, asma yaprakları
ve üzüm salkımlarıyla dolu kıvrımlı
dallarla süslüdür.

Çini Tabela
20. yüzyılın ilk yarısı

İki adet kare çini. 20x20 cm.
Env. No: PMK 510

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt mavisi,
firuze, yeşil ve siyah renkli dekorludur.
Konturlar siyahtır. Çerçeveli dikdörtgen
pano iki parçadan oluşmaktadır.
Merkezde, büyük harflerle Türkçe
olarak “Sulh Hukuk Yargıçlığı” yazar.
Sağ alt köşede ise “Azim-Kütahya”
ibaresi yer alır. Yazılar dikdörtgen
bir çerçeve içerisine alınmıştır
ve dikdörtgenin üst köşelerinde
rumilerden gelişen süsleme görülür.
İnce kenar bordüründe palmet ve
lotuslar atlamalı olarak kullanılmıştır.
Arka yüzeye küçük oyuklarla “Azim”
yazısı işlenmiştir.

Benzer örnek: Altan Marçelli
Koleksiyonu (Kürkman 2005,
s. 222 / 287).
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510
Çini Pano

20. yüzyılın ikinci yarısı
15x15 cm
Env. No: PMK 446

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, kobalt
mavisi, açık mavi, siyah ve sarı
renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Çini pano kare formludur.
Merkezde profilden verilmiş, kasketli,
üniformalı bir kadın figürü yer
alır. Kıta yürüyüşü yapar vaziyette
resmedilmiştir. Figürün yanlarına
yapraklı kıvrımlı dallar üzerinde
papatyalar yerleştirilmiştir. Üst
köşelere iki delik, sırsız arka yüzeye
ise oluklar açılmıştır.

511
Ulama Çini Pano

20. yüzyılın ilk yarısı (Kütahya ?)
18.4x18.4cm
Sırasıyla Env. No: PMK 422, PMK 425, PMK
423, PMK 426, PMK 424, PMK 427, PMK 453,
PMK 454

Beyaz/krem renkli hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı ve sıraltına
kahverengimsi kırmızı, firuze ve
sarı renkli dekorludur. Konturlar
siyahtır. Kare formlu ve ulama

çinidir. Çinilerin merkezinde,
kabartmalı olarak büyük bir fleurde-lis motifi bulunmaktadır. Bu
gruptaki çiniler, ortası kırmızı benekli,
çapraz motifli çini plakalarla ulama
bir kompozisyon meydana getirmiş
ve fleur-de-lis çiçekleri iri baklava
dilimlerinin içerisinde yer alacak
şekilde düzenleme yapılmıştır. Arka
yüzlerde yer alan 22, 24, 36, 42, 96, 99
gibi rakamlar, bu çinilerin bir yüzeyi
kaplaması amacıyla üretildiğini
göstermektedir.
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512
Bordür Çinileri

20. yüzyılın ilk yarısı (Kütahya ?)
23.7x17.7 cm
Env. No: PMK 403, PMK 404, PMK 405,
PMK 406

Beyaz/krem renkli hamurlu, krem
renkli astarlı ve şeffaf firuze sırlıdırlar.
Çini plakalar dikdörtgen formlu ve
bezemsizdirler. Yüzeyde yer yer leke
şeklinde yeşil noktalar görülür. Arka
yüzeyleri ve yanları sırlanmamıştır.

Benzer örnek: Kütahya Çini Müzesi
Env. No: 3260.

513
Bordür Çinileri

20. yüzyılın ilk yarısı (Kütahya ?)
Sırasıyla: 9.7x21.6 cm, 9.7x21.5 cm, 10.1x21.2
cm, 10x21.5 cm, 12.7x22 cm
Env. No: PMK 413, PMK 414, PMK 415, PMK
416, PMK 435

Beyaz/krem renkli hamurlu,
krem renkli astarlı ve şeffaf firuze
sırlıdırlar. Çini plakalar dikdörtgen
formlu ve bezemesizdirler. Arka
yüzeyleri ve yanları sırlanmamıştır.
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Yazarın Notu

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın özenli çalışmaları sonucunda oluşturulan ve Pera Müzesi’nde sergilenen
Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu ulusal/uluslararası müzayedelerden ve çeşitli koleksiyonerlerden alınan yeni
eserlerle genişletilmiş, böylece gerek nitelik gerekse nicelik
acısından eşsiz bir koleksiyon ortaya çıkmıştır. İzleyicinin
beğenisine sunulan Kütahya çini ve seramikleri, geçmişten
günümüze, sanatın ve sanatçıların nasıl bir değişim ve gelişim içerisinde olduklarının açık kanıtıdır. Bu koleksiyon, her
biri ayrı bir öyküyle yoğrulan çeşitli işlev, form ve bezemelere sahip çini ve seramiklerin, sosyal, kültürel ve siyasi yaşamı nasıl yansıttığına dair somut bir örnek oluşturur.
Son derece keyifli bir sürecin ardından tamamladığım bu
çalışmaya başlamamı sağlayan ve bu süreç boyunca büyük
destek ve katkısını esirgemeyen önerileriyle geniş bir bakış
açısı sunan, Türk Çini ve Seramik Sanatının en önemli araştırıcılarından, sevgili hocam Prof. Dr. Gönül Öney’e çok teşekkür ederim.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmeleri Genel
Müdürü Özalp Birol’a, Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu ile Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonlarının eski
yöneticisi Edine Süleymanoğlu’na ve tüm müze çalışanlarına teşekkür ederim.
Çalışma esnasında sanatçı, arkeolog, dil bilimci, tarihçi ve
ilahiyatçılardan oluşan birçok bilim adamının görüşüne
başvurulmuştur. Bu bağlamda önemli katkılar sağlayan;
Nur Avlupınar, Prof. Dr. Selahattin Parladır, Doç. Dr. Yervand Grekyan, Doç. Dr. Vehbi Günay, Dr. Atilla Batmaz, Prof.
Dr. Ersin Doğer, Dr. Mikail Acıpınar ve Dr. M. Yasin Kaya ile
kitabın tahsisini yapan ve görüşleriyle olumlu yönlendirmelerde bulunan sevgili hocam Yard. Doç. Dr. Şakir Çakmak
ile sevgili arkadaşım Uzman Hasan Uçar’a ve ayrıca çalışmalarım sırasında ilgi ve desteğini esirgemeyen, hünerli elleriyle seramiğe can veren sevgili Kütahyalı ustalara da çok
teşekkür ederim.
Doç. Dr. Sevinç Gök

Tabak 20. yüzyılın ortaları
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Sözlük

Akıtma Tekniği: Fırınlanmış seramik obje, renkli sır ya da renkli boya ile

üzerine aktarılır. Kalıp içerisindeki hamur kuruduktan sonra çıkarılır

bezenir. Fırında eriyen sır ya da boyalar, karışarak eser üzerinde akmalar

ve fırınlanır. 2- Önceden hazırlanmış negatif ya da kabartmalı kalıplar,

yapar ve düzensiz renkli yollar halinde süsleme meydana getirir. Akıtma

yaş seramik hamuru üzerine basılarak süsleme meydana getirilir ve

tekniğinde genellikle sarı, firuze, mavi, patlıcan moru ya da yeşil renkler

fırınlanır.

tercih edilirken, bazen tek renk, bazen de birkaç renk bir arada kullanılır.
Astar (Slip): Çini veya seramik hamurunun rengini ya da pürüzlü

Krizantem : İri ve katmerli kasımpatı çiçeği.

yüzeyini kapatmak için kullanılır. Kil ve kuvarstan oluşan astar, ince

Mahlas: Genellikle yazar ve şairlerin eserlerinde kullandıkları takma

ve pürüzsüzdür. Çoğunlukla beyaz ya da krem renkli astar kullanılarak

addır. Osmanlı padişahları da tuğraların yanına, onları simgeleyen

bezemenin ya da atılacak sırın daha net ve güzel olması sağlanır.

mahlaslarını yazmışlardır.

Barbutin (Yapıştırma) Tekniği: Bu teknik iki farklı yöntemle yapılır.

Palmet: Bir sapın iki tarafına simetrik olarak yerleştirilmiş, dolgun

1. Elde çeşitli şekiller verilen seramik hamuru, yaş obje üzerine yapıştırılır

yaprakları aşağıya bakan ve üstte bir yaprakla birleştirilmiş stilize

ve fırınlanır. 2. Yumuşak kıvamlı hamur, ucu açık külah şeklindeki

bitkisel motiftir. Çeşitli varyasyonları bulunan palmet motifi, erken

bir torba içine konularak (pasta kremasında olduğu gibi) yaş seramik

çağlardan bu yana yoğun olarak kullanılır.

üzerine sıkılarak çeşitli süslemeler yapılır ve fırınlanır. Barbutin tekniği
çoğunlukla sırsız büyük su testilerinde ve küpler de görülür.

Pedestal Ayak: Heykel, sütun gibi objelerin kaidesi ya da tabanını
tarifleyen ifade, dışa doğru yayvan bir form oluşturan seramik kaideler

Buhurdan: İçinde kokulu madde ve ağaç parçalarının yakıldığı

için de kullanılır.

tütsü kabıdır. Oval şekilli ana gövde ile yüksek bir ayağa sahip olan
buhurdanların üst kapağında, kokunun ve dumanın çıkması için delikler

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

bulunur. Buhurdanlar genellikle metal ve seramik malzemelidir.

yarısı olarak kabul edildiği gibi, kuşların ya da fantastik yaratıkların
kanatlarını temsil ettiği görüşü de yaygındır.

Daldırma: Tek kulplu ve fıçı gövdeli maşrapa ya da bardaklardır.
Özellikle 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başlarındaki Kütahya üretimleri için

Seraphim: Dokuz melek içerisinde en yücesi kabul edilir ve genelde üç

bu isim kullanılmıştır. Muhtemelen su, ayran ya da şerbet gibi içecekler

kanatlı ve çok stilize olarak resmedilir.

için tercih edilmiş ve büyük kaplardan daldırma yöntemiyle sıvılar
aktarılmıştır.

Sır: Çini ve seramik yüzeyine sürülen, yüksek ısıda eriyerek objenin
üzerini kaplayan camsı maddedir. İçeriğinde cam ve ince kum bulunan

Fleur-de-lis: Üç yapraklı zambak çiçeği. Eski Fransa krallarının sembolü

sırda, ayrıca boraks ve soda gibi alkalilerin yanı sıra renk vermek için

olmasının yanı sıra birçok topluluğun arması olarak da kullanılır.

metal oksitler (demir, mangan gibi) bulunur.

Palmet ile benzer bir şekle sahiptir.
Gaga Ağız (Akıtacak): Sürahi ya da ibriklerin ağız kısmının uzun, dar,

Sıraltı Tekniği: Çini ya da seramiğin ilk fırınlanmasından sonra desen
çizilir ve boyama yapılır. Kuruyan boya üzerine şeffaf renksiz ya da şeffaf

hafif aşağı kıvrımlı olarak tasarlandığı örneklerdir. Prehistorik çağlardan

renkli sır çekilerek tekrar fırınlanır. Böylece desenler sırın altında kalır.

itibaren kullanılan bu form, günümüze kadar çeşitli dönemlerde tekrar

Boyama astar üzerine yapılabildiği gibi astarsız yüzeye de uygulanabilir.

edilmiştir.
Hatayi: Katmerli olarak düzenlenmiş, çok yapraklı stilize çiçektir.

Tek Renk Sır Tekniği: Çini ya da seramiğin ilk fırınlaması yapıldıktan
sonra tek renkten oluşan şeffaf sır sürülür ve tekrar fırınlanır. Bu teknikte

Kaynağının Çin olduğu düşünülmektedir.

boyama ile oluşturulan süsleme yoktur.

Kalıplama Tekniği: Bu teknik iki farklı yöntemle yapılır. 1- Yaş

Tuğra: Osmanlı padişahlarının imzasıdır. Monogram (simge/şekil/

seramik hamuru, negatif olarak hazırlanmış kalıp içine basılır. Böylece

marka) şeklinde hazırlanan tuğralarda Arap harfleriyle padişah isimleri

negatif kalıp içerisindeki süsleme, pozitif olarak seramik hamuru

yazılıdır.
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