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ÖZET: Türk Sanatı söz konusu olduğunda batının tasavvur edebileceği ilk ürünümüz ÇİNİ
yada halıdır. Ama biz Türkler için bu böyle midir? Hayır! Şu anda Türkiye’ de Güzel
Sanatlar Eğimi almış olan ve almakta olan kişiler arasında bir anket yapılsa Çini’nin ne
olduğunun ayırdın da olmayan seramik öğrencisine dahi rastlayabilirsiniz.
Oysa ki ÇİNİ bizim gerçekten gurur duyabileceğimiz bir değerimizdir! Onu tanımak ve belki
seramik eğitimin doğrudan onunla başlamak çağdaş sanat eğitimiyle onu bütünleştirebilmek
Çağdaş Türk Çini Sanatının çağdaş sanatımızın içinde doğal olarak yerini almasına vesile
olacak ve çok önemli bir ayrıcalık yaratabilecektir. Buna bizden önce Uzak Doğu ve
Batının el atmış ve örneklemiş olması düşündürücüdür.
Anahtar Kelimeler : Geleneksel Çini (Silisli Seramikler) Kütahya, Hasami Seramik Parkı,
Seramik Temel Eğitimi

TRADITIONAL TILES (Siliceous Ceramics) A VALUE WHICH WE MISSED IN
CERAMIC EDUCATION
ABSTRACT : The first product of ours that the Western or Far East world could mention
when it comes to Turkish Art is Traditional TILES and carpets. But is it the case for us the
Turks ? Not at all! If we conduct a survey about what a Traditional -Tile is with the people
educated and being educated in Fine Arts in Turkey, we may find some students studying
ceramics who are not of aware what a Traditional- TILE is…
However Traditional -TILE can be regarded as a concrete value that we should be proud of !
Learning what a Traditional –TILE is ,starting ceramic basic education with tiles as the fist
topic and integrating tiles with contemporary art education can help “ Contemporary Turkish
Tile Art” become a part of our contemporary art and create a significant privilege! It is
interesting that the Western world and Far East was the first to discuss and illustrate this
before we do…
Key Words : Traditional-TILE (Siliceous Ceramics), Kütahya, Hasami Ceramics Park, Ceramic
Basic Education
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Kütahya Seramik Fırını yurt dışında : Bu ilimize ilk kez 1972 yılında gitmiştim.
Sizlere o yıllarda çekilmiş fotoğraflardan bazı örnekler sunmak istiyorum (Resim 1-5)

1. Çömlekçi çarkında bir usta
2.3. O günün Kütahya’sında bezeme yapan hanımlar

4. İlkel yöntemle plaka basan bir usta

5.” Kuyu Fırın “ tabir edilen Geleneksel Kütahya
Seramik Fırınının üstten görünümü.
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5. resimde görünen Geleneksel Kütahya Fırını halen kullanılmakta mıdır bilemiyorum…
Ancak Japonya’nın güneyinde yer alan Kuschu adasında dünyada ki seramik fırınlarından
oluşan (Hasami Seramik Parkı ) seramik fırınları açık hava müzesinde , Geleneksel
Kütahya Seramik Fırınımız bire-bir yer alıyor. Ayrıca Anadolu’da sıklıkla kullanılan tipik
çömlekçi fırını örneği de bu açık hava müzesinde ,içinde pişirilmiş su testileri ile birlikte yer
alıyor
1990 yılında Japon Vakfının bursu ile üç ay süreyle Japonya’da ki güzel sanatlar ve
tasarım eğitimi veren kurumlarda araştırmacı olarak bulundum ve Nagoya Güzel Sanatlar
Fakültesi profesörlerinden Moshoiro Mori ile tanıştım. 1995 yılında kendisinden bir
mektup aldım. Mektubunda : ” oluşturmak istedikleri Dünya Seramik Fırınları Açık Hava
Müzesinden ve bu bağlamda da Geleneksel Kütahya Seramik Fırınını da inşa etmek
istediklerinden söz ediyor; ilişiğinde sunduğu güya Kütahya Fırın çiziminin doğru olup
olmadığını soruyordu .” Çizim çok yanlıştı !
Bunun üzerine kendilerine Prof. Nurhan Atasoy’un “İZNİK “ kitabında bulunan
Kütahya Seramik Fırınının teknik resmini yolladım. Çizimde baca kısmının tam olarak
anlaşılamadığını belirttiler. Prof. Mori’nin bu ilginç sorusunu yanıtlayabilmek için
Kütahya’da çini üretimi gerçekleştiren öğrencimiz ve mezunumuz İsmail Yiğit’ten
yardım istedim.
İsmail bu konuyu kendisinin de bilmediğini, ancak daha önce ki bir tarihte kendisine
böyle bir fırın inşa etmiş olan ustaya danışacağını bildirerek bana bir taslak gönderdi. Ben
de o taslağı daha temiz bir biçimde çizerek Prof. Mori’ye yolladım ve şöyle yazdım :” Ben
bu bilgileri eski öğrencim İsmail Yiğit vasıtası ile edindim! Lütfen bundan sonra kısa
yoldan onunla temas kurun, size İsmail Yiğit’in adresini sunuyorum.”
Ne var ki Japon geleneğinde bir hocanın aşılarak öğrencisi ile ilişki kurmak etik olmadığı
için söz konusu projenin sonuna dek muhatapları ben oldum.

Burada sırası gelmişken söz konusu projeye katkılarından dolayı Sn. İsmail Yiğit’e ve
tanımadığım fırın ustasına teşekkürlerimi sunarım.
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1.Çizim

Prof. Mori’nin bize bacayla ilgili olarak yönelttiği soruyu alıncaya dek; bizler Kütahya
Fırınının bir termos gibi iki duvar arasında hava boşluğu bırakılarak inşa edildiğini
zannediyorduk.. Oysa ki 1. çizimde görüldüğü gibi hava boşluğu olduğunu
zannettiğimiz yerde, bir de zikzak duvar bulunduğunu, ateşlikten ürünlerin
bulunduğu alana gelen sıcak havanın fırının tepesinden ters dönerek, fişeklik tabir
edilen deliklerden hava boşluğuna çıkarak zikzak duvarlar aracılığıyla sağlıklı bir
biçimde bacaya yöneltildiğini de bu sayede öğrenmiş olduk ! Bu arada Kütahya
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Bu dünya seramik fırınları parkı çalışmasının sonucunda anlaşıldı ki Kütahya Seramik
Fırını, ürün pişirimi sırasında ateşliğinde sırça da imal edilebilen tek örnektir!

6.Hasami Açık
Hava Seramik
Parkı girişinde,
mevcut fırınların
krokilerini gösteren
porselen pano.

7.Kütahya Fır ını ile
Birlikte diğer fırın
krokilerinden
detay

-4-

10. 1972-73 yıllarında MÜGSF Seramik bölümünde misafir
hoca olarak bulunmuş olan Genci Kato ve GüngörGüner
1996 yılında Hasami Seramik Parkında ,Kütahya Fırınının
önünde.

8.9. Kütahya Fırınının ve özellikle de zikzak
duvarının inşaatı süreci

11.Hasami Seramik Parkının Tuvaleti

Hasami Seramik Parkında Kütahya Seramik fırınının dışında bir de Anadolu Çömlekçi fırını vardır.
Parkta sadece Türkiye’den iki örnek bulunmaktadır!
12. Hasami Seramik Parkında diğer fırınlarla
birlikte Kütahya ve hemen arkasında yer
alan Anadolu Çömlekçi Fırını
fırınının konumu.
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Ç İ N İ (Silisli Seramikler)
1983 yılında 18. Avrupa Konseyi Sergisi
“5000 YILLIK ANADOLU SANATI “

adı

altında İstanbul’da açıldı. Bu sergide, yurt
içinden ve dışından çok sayıda ödünç yapıt da
sergilendi. Bu arada benim de içinde
bulunduğum çağdaş sanatlarımızla ilgili
sergiler de açılmış olmasına karşın, sadece
İZNİK ÇİNİSİ Avrupa himayesinde açılmış
olan söz konusu serginin duyurusunda bir
Alman sanat dergisine (Die Kunst) kapak
resmi olabildi! Ve sanıyorum (keşke yanılıyor
olsam) ilk defa bir Türk yapıt, yabancı ülke
dergisinde kapak resmi oluyordu..(resim 13 )
Derginin içinde yedi sayfa ilgili sergiye
ayrılmış, ancak tek satır dahi olsa çağdaş

13. Almanya’da basılan bir sanat derginsin
kapak resmi

sanatımıza değinilmemişti !

O yıllarda tanıştığım, Alman Lisesinde resim hocalığı yapan ayni zamanda ressam
olan bir bey : “ Ben Türkiye’ye geldiğimin ancak ikinci yılında İstanbul’da da sanat
galerilerinin bulunduğunun ayırtına vardığını “ belirtmişti.....
Zaman çok çabuk geçti 2014 yılında okul dahil benim seramikte elli altı yılım dolacak.
1957 yılında, Güzel Sanatlar Akademisinde var olan küçük bir bölümden sonra,
Devlet Tatbiki Güzel Yüksek okulunun açılması ile seramik olgusu planlı programlı bir
mektepli oldu. Bu arada biz Çini konusunda gene de biraz şanslıydık, çünkü Hakkı İzzet
Hocamız, özel ilgisi nedeniyle Çinilerin üzerlerinde ki fırça dekorlu desenlerin ne
kadar muhteşem olduğunu, Çini bünyesinin içinde % 90 a varan oranda Silis bulunduğu
için bizim Çinilerimizin SİLİSLİ- SERAMİKLER grubuna girdiğinden söz
ederdi. Ancak ne Çini bünyesi ne de Çini Deseni uygulaması yaptık. Sanki yabancı
bir ülkenin seramikleri konuşuluyor gibiydi....
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DTGSYO ‘dan mezun olduktan kısa bir süre sonra ben 1416 yasanın bursu ile uzun bir
süre eğitim amaçlı yurt dışında kaldım. 1972 yılında döndüm ve DTGSYO ‘da asistan
olarak göreve başladım. Sanıyorum 1973 ya da 1974 yılında KOÇ topluluğu bir ÇİNİ
yarışması düzenledi.

Ben de kendi, kendime ;” Sır altında ki kırmızı rengi bulursam

bu yarışmaya katılacağım” dedim. Sonra sanki hiç Silisli Çini çamurundan haberim
yokmuş gibi 27x27x0.5 cm ebadında, el basım deforme olmayacak karolar için bol
Feldspatlı bir çamur yaptım ve bununla Çini Karolarımı bastım . Gerçekten deforme
olmadılar. Rüstem Paşa Camii’nden bir Çininin desenini de birebir kopya ettim. Sır
olarak ta Ulaksitli saydam sır kullandım.

( Resim 14 )

14. El yapımı olarak
gerçekleştirdiğim
ilk Geleneksel Çini
uygulamam.

Yarışmayı Kütahyalılar kazandı. Bana da bir mektup göndererek dediler ki : “ Çabanız
çok takdir edildi ancak, yaptığınız Çini değil sıradan bir seramik! Ayrıca kullandığınız
desen bire, bir kopya. Biz geleneksel, özgün bir Çini Tasarımı istiyorduk... ( Ben o
sıralarda uzun süre yurt dışında kaldığım için özgün sözcüğünü anlamını açıkçası
Anlayamamıştım!) Gene de bu işin üzerine ciddiyetle gittiğiniz için işinizin satın
alınmasına karar verdik “ İşin ederini kendileri biçtiler geçmiş gün sanrım 2500 –TL.
Benim o çalışmam Koç Topluluğunun bir yerinde duruyor olmalı. Yarışma olduğu için
işimin üzerinde ismim de bulunmuyordu!
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Çini konusuyla o tarihten sonra ilgilenecek pek zamanım olmadı. 1980 li yıllarda
Almanya’da çıkan Keramik Magazin adlı bir dergide Barbara Kleinman’nın yazdığı “
İran’nın Kum kentinde yapılan Katır Boncukları“ konulu bir makale çok ilgimi çekti. Ve
ilk kez salt Silisten (SİO 2 ) oluşan bir bünyeyle boncuklar yaptım, bunları küllü bir
karışımın içinde sırlı olarak pişirdim. Sonuç o güne dek yaptığım seramiklerden çok
farklıydı ( Bkz. Bir Nil Mavisinin Öyküsü 1992, 9-23 Ekim Uluslar arası Seramik
Kongresi Bildiriler Kitabı ss.619-621 . Türk seramik derneği yayınları No 5 İstanbul )
Daha önce bu türden boncukları bir iki yerde görmüş ve değişik ışıltısının nedenini
çözmeye çalışmıştım. Olayın gizini Silisli bünyeyle bire-bir çalışınca anladım. Küllü
karışım içinde pişirdiğim boncukları, karışımdan sırlanmış olarak çıktıklarında
elimle kolayca kırabilmiştim. Sağlam ve kırık boncuklardan birkaç tanesini suya atmış,15
gün kadar suyun içinde bırakmıştım. Sudan çıkardığım boncukların yüzeylerinde hiçbir
sır çatlağı oluşmadığı gibi, artık kolayca kırılmıyorlardı da! Suda beklemek onlara direnç
kazandırmıştı! Bu da özellikle dış yapı Çinilerinin nasıl olup ta asırlardan beri ayakta
kalmış olmasının sırrı olsa gerek !… Bu ilginç araştırma benim bir kavramsal yapıt dahi
yapmama vesile oldu. ( Resim 15 )

15. Toprak su ilişkisi ve Saydamlık . Bu yapıtta küllü karışıma gömülü silisli seramikler dünyanın oluşumunu ;
renkli su dolu torbalar İse bazen suların toprakları, bazen de toprakların suları kirletebileceğini simgeliyor.
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1980 yılları sonlarında DTGSYO Marmara Üniversitesi’ne Güzel Sanatlar Fakültesi
olarak bağlandı . ÇİNİ konusunda ki cahilliğimizi biraz olsun gidermek amacıyla
Çinicilik Tarihi diye bir ders koyduk. Yüksek Lisan giriş sınavlarında da bu konuyla
ilgili bir-iki soru sormaya başladık. Başka eğitim kurumdan gelen bir aday böyle bir soru
sorduğumuz için bayağı öfkelendi :“ Kendisinin bu konuyla (Çini) hiç ilgilenmediğini
onur duyarak belirtti.“ 2000 yılların başında fakültemiz kredili sisteme geçti ÇİNİ’yi
seçmeli ders olarak koyduk. Bu konuda uzmanlaşmış, ayni zamanda İznik Çini Vakfında
çalışan arkadaşımız ( ancak artık aramızda değil) Yard. Doç Fehmi Demirel ders
vermeye başladı, bu dersi seçen öğrenciler ayni zamanda Geleneksel Türk El Sanatları
Bölümü’nden desen dersi de alarak konuyu pekiştirmeye çalışıyorlar Ancak olay bu
dersi seçmiş olan bir, iki öğrenciyle kısıtlı kalıyor.
Derken 2007 öğrenim yılı başında Almanya’dan Erasmus kanalıyla Institüt Für
Künstlerische Keramik eğitim kurumundan, Silisli Seramikler konusunda çalışmalar
yapan Prof.Jochen Brand bölümümüze konuk olarak geldi. Bir hafta hep birlikte yoğun
biçimde yeniden Silisli bünye ile çalıştık.( Resim16-19 )Silisli Seramiklerin diğerlerinden
çok farklı bir havasının olduğuna bir kez daha öğrencilerimizle birlikte tanık olduk.

16.17.18.19. Silisli bünye ile tarafımdan gerçekleştirilmiş özgün Çini tasarımlarım
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18

19

Prof .Brand Almanya’da öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiği yapıtlarından çok ilginç
örnekler gösterdi (Resim 20-23) Konuk Alman hocanın kendisi ve öğrencileri ile
birlikte yaptığı Çini çalışmalarını görünce müthiş bir suçluluk duygusuna kapıldım.
Özelikle de Prof.
Brand’ın Çini
bünyesinin yarı
saydamlığı konusunun
altını çizmiş ve bu
bağlamda yapıtlar
gerçekleştirmiş olması,
bizim bu güne dek hiç
üzerinde durmadığımız
çok ilginç ve değerli bir
bilgiydi.

(Bkz resim :24)

20.21.22.23 Bir stadyum için Meditasyon duvarı
çalışmaları
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24.Prof. Brand tarafından uygulanmış;
kuru toz halindeki pişmemiş Çini
bünyesinin elle biçimlendirilmesinden
sonra pişirilip sırlanan ve
saydam görüntü veren Çini pano

Çini konusunu bu güne dek Çağdaş Seramik Temel Eğitimi içinde ele almamış olmamızın
Türk Seramik Eğitimi için büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Bu bize özgü seramik
tekniğiyle öğrencileri ilk yıldan itibaren temasa geçirmemiz bu tekniğe çağdaş yorumlar
getirebilmeleri için tekniği ve geçmişini içselleştirebilmeleri doğrultusunda
kendilerine yardımcı olmamız gerekir. Dolayısı ile bizlerin de yoğun olarak bu konuya
eğilmemiz gerektiğine inanıyorum. Bizler öğrencilerimizin temel eğitimde Çini
tekniğiyle temasını sağlayalım da onlar ister geleneğe sadık kalsınlar ister çağdaş yorumlar
getirsinler. Yeter ki hepimiz bu farklılığımızın farkında olalım!
Eğitim konusunda yüzümüz hep batıya dönük olmuştur. Bunda kuşkusuz bir sakınca
yoktur! Ancak, ayni oranda kendimize ve batının dışında ki değişik olgulara da yüzümüzü
döndürmemiz gerektiğini artık içselleştirmeliyiz ..
Bakınız yukarıda verdiğim örnekler teknolojinin doruğunda ki batıya ve uzak doğuya aittir.
Teknoloji ve de gelenek bolluğunda onlar bizim ıskaladığımız Ç İ N İ Y İ eğitim
programının içine alıvermiştir!
Almanya ‘dan gelen konuk hoca Çini tekniğimizi aklımıza getirince, bizde İZNİK ÇİNİ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM VAKFI KURUCUSU Sn. PROF IŞIL AKBAYGİ’i
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konferans vermek üzere fakültemize davet ettik. Kendileri çok etkileyici bir konferans
verdiler Çiniyi zaten sevmeye ve içselleştirmeye başlamıştım. Ancak, Sn. Akbaygil’i
dinledikten sonra Çiniye olan sevgim ve saygım bir kat daha arttı. Özellikle: ” Çinilerle
kaplı bir mekana girdiğimizde bize huzur veren sadece renkler ve desenler değildir, esas
huzur bu Çinilerin Silisli bünye ile yapılmış olmalarından kaynaklanmaktadır. Çünkü
Silis insanın kemik yapısı ile son derece iyi uyum sağlayan bir materyaldir “ tümcesi
beni çok düşündürdü . Nasıl olmuştu da atalarımız Çini yapmak için o kadar değişik
malzeme dururken özellikle “ Silisi” seçmişlerdi? Ya da niçin o kadar değişik malzeme
varken, Almanya’da stadyumda ki meditasyon duvarı için özellikle Çini seçilmişti?
Çini bünyenin kir tutmadığını ya da bir örümceğin Çini üzerinde yuva yapamayacağını
da gene sayın Akbaygil’in söyleşisinden öğrendim.
Bunun bilimsel yanıtını belki de Konya Selçuk Üniversitesi öğretim elemanı Sn. Yard.
Doç. İLHAMİ ENVEROĞLU’ nun ekip olarak yaptıkları araştırmada bulabiliriz!
Kendisinin bu bağlamda bu güne kadar hiç gündeme gelmemiş çok ilginç saptamaları var.
Sn. Enveroğlu , Çini Motiflerinde ki geometrik desenlerin, Silisin pişirim esnasında ki
değişen (Quarz Modifikasyonu) kimyasal formülleriyle örtüştüğünü
yetkin öğretim elemanlarıyla birlikte yaptığı araştırmalar sonucunda görsel örneklerini de
ortaya koyarak savunmaktadır.
25.

İznik Çini vakfı dünyanın değişik
ülkelerinde hepimizin gurur
duyacağı Çini yapıtlara imza
atmışlardır. (Bkz.resim:25,26,27,28,29)
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26-27
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28-29

-14-

SONUÇ: Ben, 2010 yılında Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Seramik
Bölümü tarafından düzenlenen “3.Uluslar Arası Çini Kongresi” kapsamında günümüz
seramik sanatçıları ve Kütahyalı Üstatların ortak bir Çini Çalıştayı yapmalarını
önermiş ve bu bağlamda bir taslak ta hazırlayıp sunmuştum. Ancak böyle bir etkinlik
ne yazık ki gerçekleşmedi!
Bu önerinin amacı : Her ne kadar Kütahya Çinileri 14. yüzyıldan günümüze dek
kesintisiz olarak üretimlerini sürdürmüşlerse de ellili yılların sonlarında başlayan, çağdaş
seramik eğitimiyle yetişen seramik sanatçıları arasında ne yazık ki bir-iki istisna dışında
herhangi organik bir bağ kurulamamıştır! Oysaki geleneksel Çini tekniğimiz ve çini
bünyemiz (Silisli Seramikler) dünya sanat tarihinde tescilli bir olgudur.
Çok ayrı bir sanat görüşü ve ortamında yetişen günümüz seramikçilerinin mevcut
birikimleriyle bu teknikle ( silisli bünye ,sıratlı fırça bezeme ..saydam sır öğelerinden taviz
verilmeksizin) kendilerini ifade etme olanağı verildiğinde, Kütahyalı üstatlarla ayni ortamı
soluyarak onlarla omuz, omuza birlikte çalıştıklarında neler yapabileceklerini görmek
kuşkusuz çok ilginç sonuçların ortaya çıkmasını sağlayabilirdi… Hatta böyle bir
çalışmanın her yıl, ya da iki yıl da bir tekrarlanarak Geleneksel Çini Müzesinin yanında
bir de Çağdaş Çini Müzesi oluşturulabilir. Bu düşünce bir ütopya mı ?. Olabilir, ama
unutmayalım ütopyalar geleceğin gerçekleridir…..
Gerçi beş-altı yıl önce İznik Çini Vakfı böyle bir girişimde bulunmuştu. Ancak davetli
sanatçıların çoğu yurt dışından, yabancı ya da yurt dışında yaşayan seramikçi olmayan
Türk sanatçılarından ve az sayıda yurt içinden seramikçi olmayan sanatçılardan oluşuyordu.
On yedi kişilik bu gurupta sadece bir seramikçi vardı, o da yurt dışında yaşayan bir
seramikçiydi. Bence böyle bir çalıştayın yüzde ellisini Türk Seramikçileri gerisini
yabancı ya da Türk olmak üzere diğer meslek ve seramik sanatçılarından oluşmalıdır.
Kuşkusuz diğer meslek sahibi ve yabancı bakış açıları böyle bir çalıştaya ilginç zenginlik
katacaklardır. Buna söz konusu İznik Çini Vakfı Çalıştayından Seramikçi olmayan
sanatçı Murat Morova’nın çok başarılı bulduğum tasarımını örnek olarak sunuyorum.
(Resim30 -31)
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Yararlanılan kaynaklar:
İznik Vakıf Çinileri Broşür
Bir Yüzey Problemi Olarak Sonsuz Tekrar sergi kataloğu, İznik Çini Vakfı
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