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AÇIKLAMALAR 
 

 

MODÜLÜN KODU 215ESB053 

ALAN ĠnĢaat Teknolojisi 

DAL/MESLEK Restorasyon  

MODÜLÜN ADI Çini Restorasyonu 

MODÜLÜN TANIMI 

Çini motifi oluĢturmak ve yüzeye aktarmak, çiniyi boyamak 

ve fırınlamak konularının yapılması ile ilgili bilgilerin 

verildiği öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL Geometrik Motif Çizmek modülünü baĢarmıĢ olmak  

YETERLĠK Çini restorasyonu yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında çalıĢma 

kurallarına uygun olarak çini motifini yüzeye aktarabilecek, 

fırınlayabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Çini motifini oluĢturarak yüzeye aktarabileceksiniz.  

2. Çiniyi boyamak sırlamak ve fırınlamak konularını 

tekniğine uygun yapabileceksiniz.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye 

Donanım: KurĢun kalem, silgi, eskiz, ipek baskı, Ģablon, 

çizim masası, gönye 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci,  
 

Meslek tanımının değiĢmekte olduğu ve meslek dallarının çeĢitlendiği bir dönemi 

yaĢamaktayız. Günümüzde eskiden var olan birçok meslek, ortadan kalkmakta ya da 

istihdam Ģansı azalmaktadır. Bunun yanında bazı mesleklerde istihdam artarken birçok yeni 

meslek de ortaya çıkmaktadır. 
 

Ġçinde bulunduğumuz inĢaat sektörü de bu durumdan en çok etkilenenlerin baĢında 

gelmektedir. Eskiden, “Mesleğin nedir?” diye sorulduğunda: “ĠnĢaatçıyım, yapıcıyım, yapı 

teknisyeniyim vb.” tanımlar yeterli iken günümüzde bu tür tanımlar yetersiz kalmaktadır. 

Çünkü bu kavramların çok geniĢ bir alanı tarif ettiği ve bunun onlarca ustalık ve uzmanlık 

(duvarcılık, betonarme demirciliği, boyacılık, ahĢap doğramacılığı, plastik doğramacılığı, 

restorasyon teknisyenliği vb.) dalının olduğu bir gerçektir. 
 

Sektörün ihtiyacı daha çok, sınırları belli ve uzmanlık isteyen mesleklerdir. Örneğin 

bir iĢveren, iĢe alacağı kiĢide birçok alanda genel bilgisi olmasını değil istediği alanda 

uzmanlık derecesinde bilgisi olmasını tercih etmektedir. 
 

Bu modülle edineceğiniz bilgi ve beceri ile sektörel bazda tanımlanmıĢ istihdam Ģansı 

yüksek olan restorasyon teknisyenliğinin mesleğine giriĢ yapmıĢ olacaksınız.  
 

Sahip olduğu teknik ve üslup özelliği ile sanat âleminde seçkin bir yeri olan Türk 

çinisi dünya piyasasında da aranan bir özelliğe sahiptir. Çini Restorasyonu modülü, size çini 

dünyasından bir kesit sunarak bu dünyayı tanımanızı ve sevmenizi sağlayacaktır. 
 

Restorasyon teknisyenliği, geçmiĢi eski olmakla beraber istihdam Ģansı artan bir 

meslektir. Restorasyon teknisyenliği unvanı ile  Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili 

birimleri ile belediyelerde ve çeĢitli  kamu kuruluĢlarında rahatlıkla iĢ bulabileceksiniz. 
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında çini motifini oluĢturacak ve yüzeye aktarabileceksiniz  
 

 

 

 

 Çini motiflerini inceleyiniz. 

 Çini motiflerinin rölevesi hakkında bilgi toplayınız. 

 Çini kompozisyonlarını oluĢtururken uyulması gerekli kuralları öğreniniz. 

 Çiniyi yüzeye aktarma metotlarını araĢtırınız. 

 

 

1. ÇĠNĠ MOTĠFĠ OLUġTURMAK VE 

YÜZEYE AKTARMAK 
 

1.1. Çini Motifleri 
 

Sahip olduğu teknik ve üslup özelliği ile sanat âleminde seçkin bir yeri olan Türk çini 

ve desenleri daima diğer süsleme alanlarına paralel bir geliĢim göstermiĢtir. Çoğu kez 

tezhipte görülen kompozisyonlar, çinide büyük panolar hâlinde oluĢmuĢtur. Çininin, 

uygulamasında bünyesine özgü teknik ayrıcalığı olmasının yanında, ana hatları diğer 

süslemede oluĢanlarla hemen hemen aynıdır. 
 

Türk çinisi, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri adı altında iki büyük kola ayrılır. Selçuklu 

çinilerinin baĢlangıcını oluĢturan geometrik motifler, XIII. yüzyılın ikinci yarısına doğru 

bitkisel ve Rumi motiflere de yer vermiĢ, zaman zaman insan figürleri ve hayvan 

tasvirlerinden oluĢan kompozisyonlar meydana getirilmiĢtir. Bu dönemde çinide kullanılan 

renkler; mor, siyah, yeĢil,  altın, kahverengi ve mavinin çeĢitli tonlarıdır. Erken devir 

Osmanlılarda görülen mavi-beyaz çiniler, bu dönemin en önemli örnekleridir.  
 

Ayrıca renkler, zenginleĢmiĢ ve eskilere ilaveten sarı, beyaz ve tatlı bir yeĢil 

katılmıĢtır. XVI. yüzyılda motifler natüralist bir üslup ile doğanın bütün güzelliğini 

simgelemiĢ ve icat edilen domates kırmızısıyla renk, teknik ve desen ustalığı, bu dönemde 

doruğuna ulaĢmıĢtır. 
 

XVII. yüzyıl ilk yarısının çinileri teknik açıdan gerileme gösterirse de motif ve desen 

yönünden çok zengin ve estetik olup klasik dönem geleneğini sürdürmüĢtür. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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XVII. yüzyıl ikinci yarısında ve XVIII. yüzyılda çini sanatında  bir gerileme görülür. 

Bu dönemin ilgi çekici çini desenleri,  Mekke ve Medine tasvirlerinden oluĢanlardır. 
 

1.1.1. Rumiler 
 

Orta Asya‟dan gelen ve Anadolu Selçukluları tarafından geliĢtirilen bu motif 

genellikle kuĢ beden ve kanatlarından stilize edilerek üsluplaĢtırılmıĢtır. 
 

Rumi motifinin günümüze gelen en erken örneğini, Uygur Türklerine ait IX-X. 

yüzyılda yapılmıĢ olan bezeklik fresklerindeki bir deniz ejderinin kanatlarında görürüz 

(Berlin Staatliche Museem). 
 

Eskiden Anadolu‟ya Diyar-ı Rum denilirdi. Buraya yerleĢen Selçuklu Türklerinin bu 

motifi sıkça kullanmaları nedeniyle de motif, bu adı almıĢtır. XV. yüzyılda kısa düz hatlar 

üzerinde de görülen Rumi motifler, genellikle kavisli ve helezoni çizgiler üzerinde 

yerleĢtirilir. Hayvanların kanat, bacak ve bedenlerinin stilize edilmiĢ Ģekillerinden oluĢur. 

Bunların pek çok çeĢitleri vardır. Rumilerle yapılan dekorlar baĢlı baĢına bir üslup 

doğurmuĢtur. 

 

ġekil 1.1: Stilize edilmiĢ Rumi motifi 

 

ġekil 1.2: Rumili bir kompozisyon 



 

 5 

 

ġekil 1.3: Rumi dekorlardan birkaç örnek 

 

Resim 1.1: Balık ve çiçek desenleri ile bezenmiĢ karo 

1.1.2. Hatailer (Hatayi) 
 

Çin ve Orta Asya etkisinde, çoğu kez kökenleri belli olmayacak derecede stilize 

edilmiĢ çiçek motifleridir.  
 

Hatai motifi çoğu kez simetrik bir tarzda çizilir. Ancak bazen bunların orta kısımlarına 

simetriyi bozacak Ģekilde yaprak ve kıvrımlarına konulur. 
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Yalnız baĢlarına kullanıldığı gibi diğer motiflerin eĢliğinde de kullanılmıĢlardır. 

Dönemlerine göre farklı bünye özellikleri vardır. Anadolu Selçukluları‟nda oldukça sade 

olan bu motif, XV. ve XVI. yüzyıllarda çok süslü ve zengin bir görünüm alır. Diğer süsleme 

motiflerinde olduğu gibi genellikle kendi hatlarında kompozisyon teĢkil eder ve diğer 

motiflere karıĢmaz. 

 

ġekil 1.4: Hatai tarzında hazırlanmıĢ çiçek motiflerinden birkaç örnek 

 

 

ġekil 1.5: Hatai tarzında hazırlanmıĢ çiçek motiflerinden örnek 
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ġekil 1.6 : Hatai tarzında hazırlanmıĢ çiçek motiflerinden örnek 

     

ġekil 1.7: Hatai tarzında hazırlanmıĢ çiçek motiflerinden örnek 

 

ġekil 1.8: Hatai tarzında hazırlanmıĢ çiçek motiflerinden örnek 
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Resim 1.2: Hatai tarzında hazırlanmıĢ çiçek motiflerinin boyanmıĢ örnekleri  

 

1.1.3. Bulutlar 
 

Uzak Doğu kökenli olduğu için bu motife Çin bulutu da denir. Ġstanbul Sarayı‟na XV. 

yüzyılda II. Beyazıt döneminde girdiği ve klasik süsleme motifleri arasında yer aldığı 

görülür. 

  

ġekil 1.9: Bulut motifine bir örnek ġekil 1.10: Topkapı Sarayı harem dairesi bulut motifi 

    

ġekil 1.11: Bulutlarla hazırlanmıĢ bir kompozisyon  Resim 1.3: Bulut motifli bir tabak 
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1.1.4. Münhaniler 
 

Özellikle Selçuklu dönemi el yazması kitap süslemelerinde görülen bir motiftir. Ġlk 

örneğini Rumi motifi ile birlikte aynı eserde görürüz. Anadolu Selçuklularında bolca 

kullanılmaları ve kavisli hatları nedeniyle Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver bu üsluba Selçuklu 

münhanileri adını vermiĢtir. 
 

XV. yüzyıldan sonra oldukça az kullanılmıĢlardır. Kelime anlamı eğri demek olan 

münhani, tezyinatta kenar suyu veya müstakil desen olarak kullanılır. Bunlar simetrik olduğu 

gibi, aynı Ģeklin kenarından meydana gelmiĢ yürüyen desenler de olabilir. 

 

ġekil 1.12: Münhani tarzda hazırlanmıĢ motif örnekleri 

1.1.5. Yarı Stilize Çiçek Motifleri 
 

XVI. yüzyılın ilk yarısından baĢlayarak Osmanlı süsleme sanatlarının sonuna kadar 

kullanılan bezeme motiflerindendir. Bazı hâllerde yarı stilize olarak çizilseler de kökenleri 

daima belli olacak tarzdadır. Özellikle XVI. yüzyıl ortalarında Kara Memi ekolünün 

baĢlamasıyla süsleme alanlarında kendini göstermiĢ, klasik Türk süslemesinin ana temasını 

oluĢturmuĢtur. Bu üslûbun ana ögeleri baĢta lale olmak üzere, karanfil, gül, nergis, sümbül, 

çiçek, açmıĢ bahar ağaçları ve servilerdir. Bu grubu teĢkil eden çiçekler incelendiği zaman, 

çoğunlukla çiçeklerin yalın, sade olduğu dikkati çeker. 
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ġekil 1.13: ÇeĢitli çiçeklerle bezenmiĢ stilize motif örnekleri 

   

Resim 1.4: Yarı stilize karanfilli pano  ġekil 1.14: Yarı stilize çeĢitli çiçek örnekleri  
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Resim 1.5: Yarı stilize çiçekli tabak   

1.1.6. Natüralist Çiçekler 
 

Bu süsleme üslubuna Ģuküfeler de denilir. XVIII. yüzyıldan itibaren batı sanatının 

tesiri altında geliĢmiĢ bir tarzdır. Tamamen natürmort anlayıĢı ile çizilip boyanır. Tek olarak 

çizildiği kadar, buketler hâlinde ve vazolar içinde de bolca uygulandığı görülmektedir. Bu 

üslupta tabiattaki hemen hemen her tür çiçek kullanılmıĢtır. 

 

ġekil 1.15: XVIII. yüzyılda hazırlanmıĢ çiçek buketlerinden örnekler 

 

ġekil 1.16: XVIII. yüzyılda hazırlanmıĢ çiçek buketi (Topkapı Sarayı) 
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Resim 1.6: Natüralist çiçeklerle yapılmıĢ çalıĢmalar  

 

1.1.7. Bordür ve Geçmeler 
 

Özellikle Anadolu Selçukluları tarafından her sahada bolca kullanılmıĢtır. Yuvarlak 

bir noktanın etrafında çarkıfelek gibi yer alan çizgilerle desen meydana getirilir. Daima bir 

alttan, bir üstten olmak üzere kesintisiz devam eden Ģeritler hâlindedir. Tezhip sanatında 

genellikle yazıdan süslemeye geçiĢlerde ara pervazı (bordürü) olarak kullanır. En güzel 

örnekleri Selçuklu Türkleri mimari dekorlarında ve el yazması kitap süslemelerinde görülür. 

Eski adı “zencirek” olan bu desenlerin binlerce çeĢidi vardır. Zincirleme halkaların devamı 

Ģeklinde oluĢur. Her yüzyılda sevilmiĢ ve kullanılmıĢ, zamanın modasına göre 

düzenlenmiĢtir. Kenarsuyu (bordür) ve yalın hâllerde kullanılır. Bordür ve geçme 

motiflerinin binlerce çeĢidi vardır. Ġki ucundan sınırlanmadığı sürece sonsuza kadar giden bir 

özelliğe sahiptir.  
 

Türk süslemeciliğinde bordür motifleri hemen hemen her süslemede bütün motif 

çeĢitleri ile birlikte kullanılmıĢlardır. Bordürler; kenarsuyu,  pervaz ve ulama gibi isimlerle 

bilinir. Ara kenar, ince ve kalın bordürler gibi gruplara ayrılır. Bordürler süsleme amacıyla 

yapılabildiği gibi diğer süsleme bölümlerini birbirinden ayırmak için de uygulanır. Ayrıca 

birçok bordürün yan yana gelmesiyle oluĢan yekpare panolar da oluĢturulmuĢtur. 
 

Bordür motifleri arasında en çok kullanılanları Ģunlardır: 
 

 Çokgen bordür 

 Deltoid bordür  

 Fırıldak bordür  

 Yıldız bordür 

 Mekik bordür 

 Zikzak bordür  

 Tuğla bordür  

 Yay bordür 

 Meander bordür  

 Mazgal bordür  

 Entrelacs bordür 
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ġekil 1.17: ġekilli çokgen bordürü    ġekil 1.18: Deltoid bordürü 

   

ġekil 1.19: Fırıldak bordürü    ġekil 1.20: Yıldız  bordürü   

  

ġekil 1.20: Mekik  bordürü      ġekil 1.21: Zikzak  bordürü 

   

ġekil 1.22: Tuğla bordürü     ġekil 1.22:  Yay bordürü 

      

ġekil 1.23: Meander bordürü    ġekil 1.24: Mazgal bordürü 
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ġekil 1.25: Entrelacs bordürü    ġekil 1.26: Entrelacs bordürü 

    

   

   

    

Resim 1.7: Türk süslemesinde kullanılan bordür örnekleri 

 

1.1.8. Geçme Motifleri 
 

Zincirleme halkaların devamı Ģeklinde, hasır örmeye benzeyen bu motiflerin binlerce 

çeĢidi vardır. Daha çok Anadolu Selçukluları zamanında, Türk süsleme sanatlarının her 

dalında kullanılmıĢlardır. Selçuklular bu motifleri mimari dekorlarda ve el yazması kitap 

süslemeciliğinde kullanmıĢlardır. Çizim ve yapılıĢları kolay olmakla beraber itina ve dikkat 

ister. 
 

Geçme motiflerinin geçme ve zencirek olmak üzere iki çeĢidi vardır. Bordür 

motiflerinin farklı bir çeĢidi olup çizim aĢamaları aynıdır.  

     

ġekil  1.27: Halka Ģeklinde geçme motifi  ġekil  1.28: Halka Ģeklinde geçme motifi 
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ġekil  1.29: Hasır örme geçme motifi   ġekil  1.30: Zencirek motifi 

      

ġekil 1.31: Zencirek motifi    ġekil  1.32: Zencirek motifi 

 

ġekil 1.33: DeğiĢik geçme (zencirek) örnekleri 

 

ġekil 1.34: Geçme (zencirek) örnekleri 
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1.1.9. Geometrik Motifler 
 

Türk süslemesinde olduğu kadar bütün Ġslam ülkelerinin bezeme sanatlarında da 

büyük yeri vardır. Üçgen, kare, daire, dikdörtgen gibi geometrik formların birleĢmesinden 

meydana gelir. BaĢlangıç ve bitiĢ noktalarının belli olmaması nedeniyle Ġslam felsefesinin 

etkisi altında geliĢtiği kabul edilir. 
 

Çokgenli ağların meydana getirdiği desende kalan boĢlukların Hatai ve Rumi gibi 

motiflerde süslendiği örnekler çoğunluktadır. Selçuklu döneminin karakteristik motiflerinden 

olan bu üslubun, yazma eserlerde olduğu kadar; ahĢap, taĢ ve çinilerde de bolca uygulandığı 

görülmektedir. 

      

ġekil 1.35: Üçgen geometrik motifin diziliĢi   ġekil 1.36: Dörtlü üçgen süslemeler 

      

ġekil 1.37: Üçgen içine daire ve üçgen  ġekil l.38: Üçgenlerin içerisine kare yerleĢtirme 

yerleĢtirme 

      

Resim.1.8: Geometrik motiflerin uygulama örnekleri  
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Resim 1.9: Geometrik motiflerin uygulama örnekleri 

1.1.10. Çintamani Motifi 
 

Yan yana uzanan iki dalgalı çizgiden ve yine ikisi altta biri üstte olmak üzere üç 

yuvarlak benekten meydana gelen bir motiftir. Çinlilerde ve Japonlarda “Tama” tabir edilen 

ve Buda‟nın timsali sayılan bir rumuzdur. Bu motifin Türk bezeme sanatındaki anlamı, daha 

çok Türk topluluklarının yüzyıllar boyu güçlü hayvanlara karĢı duyduğu hayranlığa 

dayanmaktadır. Ġki yatay çizginin kaplan postu, ĢimĢek, bulut, ejder gibi değiĢik yorumları 

olduğu gibi, üç noktasında kurs, pars beneği,  ay, top, kutsal inci gibi çeĢitli yorumları da 

bulunmaktadır. Her iki Ģeklin bir arada kullanıldığı düzenlemeler dıĢında bu motifler, ayrı 

ayrı ele alınarak da çeĢitli örnekler meydana getirilmiĢtir. 

   

ġekil 1.39: XVI. yüzyıl çintamani motif örnekleri ( Topkapı Sarayı ) 
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1.2. Çini Motifleri Rölevesi 
 

1.2.1 Elle Çizim Yapılması 
 

Çini motiflerinin rölevesi, mevcut durumun ölçekli çizimle anlatımıdır. Rölevenin 

yapılıĢ amacı onun çizim tekniğini, çalıĢma ölçeğini belirler. Çiniler ve özel ayrıntılar 

gerçeğe yakın ölçülerde 1/10,1/5 veya 1/1 ölçekli olarak çizilmelidir.  

 

Resim 1.10: Eyüp Sultan Türbesi çini motifinin resim ve röleve sonrası çizimi 

Önce çizim ölçeği belirlenerek motifin rölevesi alınır. Bunun için motif, çevresiyle 

beraber ölçülendirilir. Tüm geometrik detaylar ölçülür. Daha sonra motif üzerine Ģeffaf 

kâğıtlar konularak motif kâğıda aktarılır. Aktarma için ucu yumuĢak, motif üzerinde duvar 

hasarlarına rağmen rahat kayabilen kalemler kullanılmalıdır. 
 

Duvar yüzeyinde iĢlemler bittikten sonra masa çalıĢmasına geçilir. Rölevesi alınan 

motif, tekrar düzenli olarak yeniden çizilir. Motifin eksik kısımları tamamlanır. Son Ģekliyle 

tekrar fotoğrafları çekilir ve yeni çizimiyle birlikte dosyalanır. 

  

Resim 1.11: Röleve çalıĢması 
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1.2.2. Fotoğrafla Belgeleme 
 

Röleveler, yapılar veya yapı gurubunun genel konum ve ayrıntılarını açık bir biçimde 

gösteren fotoğraflarla desteklenir. Çizimler bir yapının bezeme ayrıntılarını, renklerini, genel 

etkisini anlatmakta yeterli olmaz. Bu nedenle ölçek, yer, yön ve tarih belirten iĢaret ve 

yazılar konularak çekilen fotoğraflar röleveyi destekleyen önemli belgelerdir. Hasar görmüĢ 

yapıların genel durum ve ayrıntılarının anlatımı için de fotoğraflar yardımcı olur. 

 

Resim 1.12: Eyüp Sultan Türbesi çinilerinden çekilen bir fotoğraf 

Fotoğraflar bütün mekânları ve önemli ayrıntıları kapsayacak Ģekilde olmalıdır.  

Çekimlerin yakın plandan, cepheye paralel olmasına özen gösterilmelidir. Genelden 

ayrıntıya doğru giden bir düzen dizilerek albüm oluĢturulmalıdır. Sıra numarası verilen 

fotoğrafların çekildikleri yerler ilgili çizim paftaları üzerinde iĢaretlenir. Negatifler, üzerine 

tarih yazılan ve sıra numarası verilen koruma poĢetlerine yerleĢtirilir ve tekrar baĢvurulması 

gerektiğinde kolayca ulaĢılacak Ģekilde saklanır. 
 

Röleveler tamamlandıktan sonra çizimler üzerinde çalıĢarak değiĢik yapım evrelerinin 

kronolojik sıralanıĢı belirlenerek tarihi doku analiz paftaları hazırlanır. Yapıdaki bozulmalar 

saptanır, hasar ve bozulmalar röleve üzerine iĢlenmelidir. Çatlaklar, oyuklar, yüzey kaybına 

uğramıĢ çiniler, biyolojik bozulmalar, kirlenmeler paftalar üzerine iĢaretlenerek müdahale 

öncesindeki durum grafik olarak anlatılır. 
 

1.2.3. Çiniye Uygun Motiflerin Seçimi 
 

Mimaride yüzey kaplaması olarak kullandığımız fırınlanmıĢ çeĢitli motif ve 

renklerdeki çiniler, birbirine uyumlu olmalı, belli bir kompozisyon oluĢturmalıdır. Çiniyi 

seyreden kiĢi; desenlerin sadeliğine, motiflerin kusursuz estetiğine hayran kalmalıdır. 

Parlayan renklerin derinliği kompozisyonda mükemmel bir denge oluĢturmalıdır. 
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Resim 1.13: Motiflerin oluĢturduğu kompozisyon örneği 

Felsefeye ve evrensel düĢüncelere yatkınlığı olan izleyici, desenler karĢısında 

büyülenmelidir. Meyve dolu ağaçları, çiçek motiflerini seyre daldığında hayalindeki 

yaĢantıyı bulmalıdır. Süleymaniye Camii‟ndeki çinilerde görülen sürekli çiçek açmıĢ 

bahçeler, otların canlı yeĢilliği ve bolluğu, suların berraklığı, uyumlu bir yaĢantının habercisi 

gibidir. 
 

Birbirine dolanan, hafifçe yüzeye dağılıp çevresindeki diğer çinilerdeki desenler ile 

matematiksel bir mükemmeliyetle buluĢup inanılmaz görüntüler yaratan bitkisel ve çiçek 

desenli duvarlar oluĢturulmalıdır. Rüstem PaĢa Camii‟ndeki çinilerin yapının en önemli 

yerlerine özenle uygulanmıĢ olmasının yarattığı uyumlu görünüm, caminin içindeki yumuĢak 

aydınlığını vurgulamaktadır. 
 

Sitilize edilmiĢ çiçekler, geçmiĢ zamanların Ģiirsel ve dinsel gelenekleri yüklenerek 

sembolik anlamları ile kompozisyonlara duygusal anlam katmalıdır. Çiçekler, Türk 

kültüründe bazı duyguları ve davranıĢları ifade etmektedir.  Katmer katmer açmıĢ güller 

aĢkın derinliğini, lale alçak gönüllülüğü temsil eder. Ayrıca lale halk arasında sonsuz aĢkın 

da ifadesidir. 
 

Simetrik kompozisyonlarda, dantel gibi yaprakları ile karanfil; çan biçimli çiçekleri ile 

sümbüller kullanılmalıdır. Sembolizm açısından çok fazla bilgiye sahip olmadığımız bazı 

bahçe çiçekleri (sümbül gibi), güzel kokuları ve baharı, yenilenmeyi çağrıĢtırdığı için 

çinilerde kullanılmalıdır.   

 

Resim 1.14: Çiçek motiflerine baĢka bir örnek 
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Bitkisel desenlerde çok görülen kıvrımlı filizleri ile salkım salkım ve tohum yüklü 

göbekler, bereket ve bolluğun simgesidir. Nar, kutsal sayılır ve cennet bahçelerinin 

meyvesidir; bereket ve bolluk sembolü olup genelde dikine kesiti ile arı kovanı gibi ince 

iĢlenmiĢ iç görüntüsü ile ifade edilir. Palmet veya lotus çiçeği deseni, olumlu bir iĢaret 

sayılmaları nedeniyle “karanlıktan aydınlığa” geçiĢin simgesidir. 
 

Desenleri birbirine bağlamak veya tamamlamak amacı ile “Çin bulutu” motifi 

kullanılmalıdır. Çin sanatının etkisi olan leoparın noktaları olarak da adlandırılan ve 

koruyuculuğun simgesi olan “çintemanı”, padiĢah giysilerinde kuvvet ve gücü temsil 

etmiĢtir. 

 

Resim 1.15: Çintemani motifine örnek  

Kıvrımlı, düz, diĢli kenarları ile koyu ve açık renkli yapraklar, çeĢitli biçimleri ile 

kullanılmıĢ ve yerine göre eğer düĢmüĢ ise ölümü, henüz açmamıĢ ise doğumu 

simgelemiĢtir. YeĢil renk doğanın rengi, cennetin simgesidir. Pek çok inançta var olan 

göklere, bir anlamda cennete uzanan, yeryüzünün gizini koruyan “hayat ağacı”, yaĢamın 

devamlılığının sembolüdür. 
 

1.2.4. Çini Kompozisyonlarının OluĢturulması 
 

Kompozisyon, bir yüzeyin üzerine arzu edilen Ģekilleri, dengeli ve göze hoĢ görülecek 

bir tarzda yerleĢtirmeye denir. Doğada her Ģeyin bir dengesi olduğu gibi, kompozisyonda da 

denge unsuruna dikkat edilmelidir. Ayrımlar ne kadar dengeli ve estetik olursa yerleĢim o 

derece güzel ve baĢarılı olur. 
 

Kompozisyonda dengeli bir ayrımı, düz, kırık, münhani çizgiler ve kare üçgen, 

dikdörtgen, daire gibi geometrik Ģekiller sağlar. Belirli kurallar dâhilinde faydalandığımız bu 

elemanlar; güzel, kusursuz ve göze hoĢ gözüken kompozisyonlar çiziminde bize en büyük 

yardımcıdır. Türk çini sanatında pek çok sanatkâr, kendine özgü oranlar içinde çok çeĢitli ve 

güzel derlemeler meydana getirmiĢtir. 
 

Arzu edilen ortamı süslerken doluluklar kadar, bırakılacak boĢlukların da büyük 

önemi olduğunu unutmamak gerekir. Genellikle bunların birbirine eĢit oranda olması 

dengeyi sağlar. Süslenecek olan yüzey, kare, üçgen, daire ve dikdörtgen gibi geometrik 

Ģekillerden yararlanarak orantılı bölümlere ayrılır. 
 

Böylelikle kompozisyona yerleĢtirilecek olan motiflerin gittikleri yön ve desenin 

merkez noktaları tespit edilmiĢ olur. Dik ve yatay çizgiler genellikle dengeyi temin eder. 
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Eğik çizgiler ise hareketi meydana getirir. Eğik çizgiler birbirlerine zıt yönde kullanıldığı 

zaman bu denge temin edilmiĢ olur. Bundan dolayıdır ki tamamen eğik çizgilerden oluĢan 

terkiplerde, bu çizgilerin karĢıtlarının da kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir. Eğik 

çizgiler birbirlerine zıt yönlerde kullanıldığı zaman bu denge temin edilmiĢ olur. Bundan 

dolayıdır ki tamamen eğik çizgilerden oluĢan tasarımlarda, bu çizgilerin karĢıtlarının da 

kullanılmasına dikkat edilir. 
 

Kompozisyonlarda, düz ve kırık çizgiler ne kadar sertlik ve hareketsizlik ifade 

ediyorsa eğik çizgiler de desene ve dolayısı ile terkibe, daima yumuĢak ve hareketli bir 

görünüm sağlamıĢ olur. Özellikle doğaya uygun olarak bitkisel motiflerden meydana gelmiĢ 

kompozisyonlarda daima eğik çizgilerin kullanıldığı görülmektedir. Kırık ve düz çizgiler 

özellikle sonsuzluğu simgeleyen, baĢlangıcı ve sonu olmayan hepten devam eden desenlerde 

kullanılır. Çizgilerde kesiĢme noktaları genellikle konulacak olan motifin yerini gösterir. 
 

Birden fazla tür motifin meydana getirdiği kompozisyonlarda her tür motif kendi 

doğrultusunda, kendi hattında devam eder ve biter. Hiçbir zaman birbirinden çıkmaz. 

KesiĢtikleri noktalarda biri alttan, biri üstten geçerek devam eder. Merkez ve alt noktada olan 

bitkisel bir motif, çoğunlukla tepe veya bitiĢte olanlar daha büyüktür. Bazı hâllerde aynı 

büyüklükte olarak devam eder. 
 

Ġster çizgisel ister hayvansal (Rumi) olsun daima aynı yöne doğru yerleĢtirilir. 

Bünyelerinin tek tarafa yönelmesine dikkat etmek gereklidir. Kompozisyonda iki nokta 

arasına çizilen bir doğrunun, daima belirli ve eĢit oranlarda bölünmesi gereklidir. Geçecek 

hatlar ya da bunların üzerine konulacak olan motifler evvelden belirtilmiĢ noktalara 

yerleĢtirilir. 
 

Bitkisel ve Rumi motifler, nasıl ki belirli bir hat üzerinde oluĢup görünümü 

tamamlıyorsa, bazı motifler de bunun aksi olarak kümeler hâlinde veya çeĢitli formlar 

Ģeklinde meydana gelir. Bunların terkibinde herhangi bir geometrik ayrım yapılmaz, yalnızca 

süslenecek olan yüzeyin Ģekil ve boyutları belirlenerek çizime baĢlanır. 
 

1.3. Çini Motiflerini Yüzeye Aktarma  
 

Motiflerin yüzeye aktarılması aĢağıdaki yöntemlerle yapılır.  
 

1.3.1. ġablon Yolu ile Motifi Yüzeye Aktarma 
 

ġablon, bir biçimin, bir desenin kalıbıdır. Desenin bölümlerinin birbiriyle bağlantılı 

olması ve özelliğinin bozulmaması gerekir. 
 

Duvar yüzeyine motif aktarmada en fazla bu yöntem kullanılır. AhĢap bezeme ve 

birçok yüzeye aktarmada yine aynı yöntem kullanılabilmektedir. Ġğne delikli kalıplar, 

motifin duvar yüzeyine hızlı ve doğru bir Ģekilde aktarılmasını sağlar. 
 

Bu yöntemde malzeme olarak meĢe odunu kömürü, Ģeffaf kâğıt, iğne ve bez kullanılır. 

Önceden rölevesi alınan motife masa üstünde son Ģekli verilir. Bunun için Ģeffaf kâğıt 

üzerinde ölçülendirilir. Eksik kısımları tamamlanır. Restore edilmesi gereken bir yüzey ise 

eksik motifler mevcut motiflere tamamlanarak çizim yapılır. 
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 ĠĢlem sırası 

 Öncelikle bir desen belirlenir. Belirlenen desen parĢömen kâğıda 

yerleĢtirilir ve seramik tabak ölçülerinde olacak Ģekilde çizilir. 

 Çizdikten sonra, boncuk iğnesi yardımı ile desenin çizgileri üzerinden 

gidilerek hemen hemen eĢit aralıklarla delinir. 

      

Resim 1.16: Desenin iğne ile delinmesi 

 Delme iĢlemi bittikten sonra desen, uygulanılacak yere (örneğin bisküvi 

hâlindeki çini karolarının üzerine) uygun bir biçimde yerleĢtirilip 

sabitlenir. 

 Ġnce bir tülbent parçasının içerisine kömür tozları konup tülbendin ağzı 

sıkıca bağlanır ve son olarak tülbent içindeki kömür tozu, sabitlenen 

desenin üzerinde hiç boĢluk bırakmadan gezdirilir. 

.     

Resim 1.17: Desenin üzerinden kömür tozu gezdirilmesi  

 SabitlenmiĢ olan desen kaldırılıp çini karolarına bakıldığında desenin 

sorunsuz bir Ģekilde aktarıldığı görülür. 
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Resim 1.18: Desenin çini karo üzerine aktarılmıĢ hâli  

 

1.3.2. Ġpek Baskı Yolu ile Motifleri Yüzeye Aktarma  
 

Ġpek bir sathın bazı yerlerinin geçirgenliğinin mum gibi bir malzemeyle kapatılmasıyla 

kalıp oluĢturma tekniğidir. Bu kalıp oluĢturulduktan sonra herhangi bir yüzeye konulur, 

üstünden mürekkeple boyanır. Sadece mumlanmamıĢ yerler mürekkebi geçirdiğinden o 

kısımlar alttaki satha çıkar.  
 

Bir lastik silindir ile uygun bir malzemenin Ģablon maskeye bastırılarak görüntünün 

bir yüzey üzerine geçirilmesi iĢlemidir. 
 

Bu yöntem uygulama da sık tercih edilmez. Seri imalatlarda fabrikasyon ürünlerde 

kullanılır. 
 

1.3.3. ÇağdaĢ Yöntemlerle Motifleri Yüzeye Aktarma 
 

Bilgisayar ortamında çeĢitli çizim programları ile motiflerin yüzeye aktarılmasıdır.  
 

Konu ile ilgili resim, fotoğraf ve desenler incelenir. Yapılacak ürünün boyutu da 

dikkate alınarak çizilecek desen ile ilgili yorumlar yapılır ve nasıl bir desen çizileceğine 

karar verilir. Birkaç taslak oluĢturulur. Bu taslaklardan uygun olan biri seçilir. Ölçekli olarak 

çizilir. 
 

Bazı durumlarda bir fotoğraf veya resmin üzerinden desen almamız gerekebilir. Böyle 

durumlarda resim veya fotoğraf,  tarayıcı (scanner) ile taranarak ekrana getirilir bu resim 

üzerinden parçalar belirlenerek kenarları üzerine çizgi çizilir. Bu iĢlemden sonra alttaki 

resim kaldırılır ve resmin kopyası çıkartılmıĢ olur. Bu çizim düzenlenerek çini desenine 

uygun hâle getirilir. 

http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=ipek
http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=mum
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Bilgisayarla desen tasarımı yaparken farklı teknikler kullanabiliriz (Örneğin boĢ bir 

sayfa üzerine rastgele karalama yapılarak bazı parçalar seçilir.). Gerektiğinde bu parçalar yan 

yana, üst üste vb. çoğaltılarak kullanılır veya çizim araçlarıyla formlar oluĢturularak (köĢeli, 

yuvarlak, karıĢık formlarla) bunlar, bazı araçlarla değiĢik Ģekiller hâline getirilebilir. Bu 

parçalar, istenildiği gibi yan yana, üst üste, döndürülerek birleĢtirilerek vb. farklı formlar 

oluĢturulabilir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Atölyenizde veya çevrenizde bulunan herhangi bir çini motifinin rölevesini yapınız.  
 

 Kullanılan Araç Gereçler: 

 Gönye, ölçü cetveli 

 Eskiz kâğıdı 

 Metre  

 Fotoğraf makinesi  

 Maket bıçağı 

 Bant 

 YumuĢak uçlu kalem  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Deseni, Ģeffaf kâğıdın altına 

yerleĢtiriniz.  

 Desenin üzerine kâğıdı yerleĢtirirken 

dikkatli olmaya gayret gösteriniz. Kâğıdın 

desenin her tarafını kapsayacak Ģekilde 

olmasına özen gösteriniz. Desenin 

köĢelerinden gerdirerek bantla yapıĢtırınız. 

Bu iĢlemi yaparken kâğıdın düz ve 

bombesiz olmasına özen gösteriniz. Bu 

iĢleri yaparken hassas olunuz. 

 Çizgilerin üzerine kalemle geçerek 

motifi kâğıt üzerine aktarınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kalemin yumuĢak uçlu olmasına dikkat 

ediniz. Çizgilerin aynı kalınlıkta olmasına 

özen gösteriniz. Desen çizgilerini takip 

ederek uygun hız ve basınçla kalemi 

uygulayınız. Desen çizgilerinin dıĢına 

taĢmayınız. Motifi kâğıda geçirirken 

dikkatli olunuz. 

 Masa üzerinde kontrol ediniz. 
 

 Motifi kâğıda aktarınca kâğıdı dikkatli bir 

Ģekilde kaldırınız. Kâğıdı masa üzerine 

alarak orijinal motife bakarak kontrolünü 

yapınız. Eksik gördüğünüz kısımları 

tamamlayınız. Tamamlama iĢleminde 

hassas ve dikkatli olunuz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Desenin ve kâğıdın aynı ölçülerde olmasına dikkat ettiniz 

mi? 

  

2. Deseni masaya gergin olarak bantla sabitlediniz mi? 
  

3. Çiniyi desenin üzerine kenar kontrolü yaparak yerleĢtirip 

bantla sabitlediniz mi? 

  

4. Motifi kâğıt üzerine aktarırken çizgi kalınlığına dikkat 

ettiniz mi? 

  

5. Çizgi kalınlığını desene göre ayarladınız mı? 
  

6. Desen çizgilerini takip ederek tüm yüzeye uyguladınız mı?  
  

7. Çizgi kalınlık kontrolü yaparak varsa hatalı çekim yapılan 

yerleri belirlediniz mi? 

  

8. Hatalı çizilen yerleri düzelttiniz mi? 
  

9. Bu iĢleri yaparken hassas ve titiz davrandınız mı? 
  

10. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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Atölyenizde veya çevrenizde bulunan herhangi bir çini motifini yüzeye aktarınız. 
 

Kullanılan araç gereçler: 
 

 Desen boyutunda Ģeffaf kâğıt  

 Kömür tozu ,bez (kömür tozunu geçirir özellikte) 

 Boncuk iğnesi  

 Desenin aktarılacağı karo ya da bisküvi seramik  

 YumuĢak uçlu kalem  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Deseni iğne ile deliniz.  

 

 Deseni iğne ile delerken deliklerin eĢit 

aralıkta olmasına dikkat ediniz. Bu iĢlemi 

yaparken deliklerin tam çizgi üzerinde 

olmasını sağlayınız.  

 Deseni kaldırarak karo üzerine 

düzgün geçip geçmediğini kontrol 

ediniz.  

 Motifi karoya aktarınca kâğıdı dikkatli bir 

Ģekilde kaldırınız. Karoyu masa üzerine 

alarak orijinal motife bakarak kontrolünü 

yapınız. Eksik gördüğünüz kısımları 

tamamlayınız. Tamamlama iĢleminde hassas 

ve dikkatli olunuz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Deseni eĢit araklılarda deldiniz mi? 
  

2. Delme iĢlemini yaparken desenin tam çizgileri üzerinden 

gitmeye dikkat ettiniz mi?  

  

3. Deseni karo üzerine tam ve eksiksiz yerleĢtirdiniz mi? 
  

4. Desen üzerinde kömür tozunu gezdirirken desenin her 

tarafına uyguladınız mı? 

  

5. Desen çizgilerini takip ederek tüm yüzeye eĢit basınçta 

uyguladınız mı? 

  

6. Uygulanmayan yer kalmamasına dikkat ettiniz mi? 
  

7. Kontrolü yaparak varsa çıkmayan yerleri tespit ettiniz mi? 
  

8. Hatalı yerleri düzelttiniz mi?  
  

9. Bu iĢleri yaparken hassas ve titiz davrandınız mı? 
  

10. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Bir yüzey üzerine arzu edilen Ģekilleri dengeli ve göze hoĢ görünecek tarzda 

yerleĢtirmeye verilen ad, aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Kompozisyon 

B) Pano  

C) Motif 

D) Çini 
 

2. Motiflerin rölevesininin yapılma sebebi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Motiflerin resmini çekmek için   

B) Mevcut durumun ölçekli çizimini yapmak için 

C) Boyama iĢlemine hazırlamak için 

D) Uygun motifleri belirlemek için 
 

3. Çini motiflerinin yüzeye aktarılması için en çok kullanılan yöntem aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) YapıĢtırma 

B) Fırınlama 

C) Çizim  

D) ġablon  
 

4. Motifi yüzeye aktarmada kullanılan fotoğraflama yöntemi öncelikle hangi amaç için 

yapılır? 

A) Özel arĢiv oluĢturmak için 

B) KiĢiye özel belge oluĢturmak için 

C) Ölçekli çizim elde etmek için 

D) Slayt oluĢturmak için 
 

5. Çini motiflerini yüzeye aktarmada en çok kullanılan yöntem aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) ġablon yöntemi 

B) Ġpek baskı yöntemi 

C) Karbonlama 

D) Bilgisayar 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında desene göre çini boyama ve fırınlama iĢlemlerini 

yapabileceksiniz.  
 

 

 

 

 

 Çini boyalarının kullanım alanlarını araĢtırınız. 

 Çini boyalarının yapımında kullanılan metal oksitler ve bileĢiklerini araĢtırınız. 

 Çevrenizdeki bir seramik atölyesine giderek renk seçimi konusunda bilgi alınız. 

 Çevrenizdeki bir seramik atölyesine giderek kontur çekme konusunda bilgi 

alınız. 

 Uygulama yapan bir atölyeye giderek çininin sırlanma ve fırınlanma 

aĢamalarını izleyiniz. Önemli bulduğunuz kısımları not alarak derste 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

2. ÇĠNĠYĠ BOYAMAK VE FIRINLAMAK 
 

2.1. Çini Boyama 
 

Çininin asıl malzemesi olan kil, yabancı malzemelerden temizlendikten sonra bir 

havuzda su ile çamur hâline getirilir. Ġkinci bir havuza aktarılarak birkaç gün dinlendirilir. 

Süzülerek üçüncü bir havuza alınır. Üzerindeki sular akıtılır. ĠĢlenecek kıvama gelen çini 

hamuru, kalıp atölyelerinde Ģekillendirilir, kurutulur.  Temizlendikten sonra belli ısılarda 

piĢirilir. SertleĢen seramik, yavaĢ yavaĢ soğutularak fırından alınır, boyama kısmına geçilir. 

Çini desenlendirilecek ise hazırlanan desene göre boyanır ve tekrar fırınlanır.  
 

2.1.1. Renk Seçimi 
 

Ġznik seramiklerinin ünü, desenin yoğunluğu ve renklerin parlaklığından kaynaklanır. 

Bu kadar zengin renklerin yalnız mavi, turkuaz, yeĢil, siyah, mor, kırmızı, ender olarak da 

gri ile yapılabilmiĢ olması ĢaĢırtıcıdır. Çömlekçi bu renklerin parlaklığını boyarken göremez. 

Ancak fırınlandıktan sonra bu parlaklığı görür. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.2. Kontur Çekme 
 

Ġnce kâğıt üzerine çizilen desenler, toplu iğneyle delinir. Daha sonra mamulün üzerine 

konur ve kömür tozu kullanılarak desenin ana hatları mamulün üzerine geçirilir. Ardından 

desen bütün hatlarıyla çizilir. Bu aĢamada samur fırça ve  tahrir  boyası kullanılır.  

        

        

Resim 2.1: Kontur çekme aĢamaları 

 

Resim 2.2: Çininin kontur çekilmiĢ hâli  
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2.1.3. Boyama 
 

Boyacılar önceden konturu çekilmiĢ olan seramikleri desen üzerindeki renklere göre 

samur ve kıl fırçalarla boyar. Renklendirmede genellikle koyu (kobalt) ve açık mavi, turkuaz 

mavisi, mercan kırmızısı, patlıcan moru, hazar yeĢili ve farklı tonlarda yeĢil renkler 

kullanılır. Basit görünmesine karĢın zor bir iĢtir. KiĢinin psikolojik durumu dahi bu iĢlemi 

etkiler. Aynı deseni yapmalarına karĢın her kiĢinin deseni farklı olur ve mamuller birbirinin 

aynısı olmaz. Çünkü her ustanın vuruĢ tekniği farklıdır. 

   

    

Resim 2.3: Çininin boyanma aĢamaları  

 

Resim 2.4: Çininin boyanmıĢ hâli 
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2.2. Çiniyi Sırlama 
 

Boyanan ham çini, seramikler ham maddesi silis olan ve sır adı verilen boza 

kıvamındaki sıvıya daldırılarak bu sıvıyla kaplanır. Sır, mamule parlaklığını veren ve 

desenin zarar görmesini engelleyen maddedir. Süt görünümündedir fakat piĢtiğinde cam 

görünümünü alır. Sırlama, çinicilikte önemli bir aĢamadır. Zira sırın ince, kalın veya daha 

baĢka Ģekilde yanlıĢ yapılması, büyük bir emek harcayarak yapılan desenin istenilen 

görünüme sahip olamamasına neden olur. Ayrıca boyalardaki istenmeyen renk 

değiĢikliklerinin, akmaların, kaymaların ve matlığın nedeni de sırlamanın iyi 

yapılmamasıdır.  
 

Sır içinde kullanılan ham maddeler, değirmenlerde, uzun bir zaman isteyen yas 

öğütme ile öğütülür.  Sıvı hâlindeki karıĢım, bezden süzülür, çökmeye bırakılır ve daha sonra 

üstündeki fazla su atılır. KurĢun oksitten dolayı turuncu-kırmızı olan sır karıĢımı için bir 

bağlayıcı gerekmektedir. Ġran'da bu bağlayıcı genellikle “kitre”dir. Kütahya'da ise bugün 

bildiğimiz un kullanılmaktadır. Un, koyu bir çorba kıvamına gelinceye kadar sulandırılır, 

piĢirilir ve öğütülmüĢ sır üzerine elenir. Bu karıĢım, bir gün bekletildikten sonra, akıcı bir 

kıvama gelinceye kadar su eklenir. Sırlama iĢlemi ya kabin sıra batırılmasıyla ya da sırın 

kabin üzerine akıtılmasıyla yapılır. Ġznikli ustaların duvar çinilerini akıtma yöntemiyle 

sırladıkları açıktır ancak seramiklerin sırlanmasında nasıl bir yöntem kullandıkları kesin 

olarak bilinmez. Bugün Kütahya'da ustalar kapların tabanındaki fazla sırı bıçak ya da 

süngerle temizleyip sırlaması eksik kalmıĢ yerleri fırça ile doldurur.  Ürünü fırınlanmaya 

hazır hâle getirir. 

 

Resim 2.5: Sırlama iĢleminin yapılması  

 

2.3. Çiniyi Fırınlamak 
 

Sırlanan mamuller ikinci kez ancak bu sefer 900 C°de piĢirilir. Bisküvi piĢiriminden 

farklı olarak bu iĢlemde yüksek ısıya dayanıklı raflar veya ayaklar kullanılır. Çünkü sırlı 

mamullerin birbirine temas etmemeleri gerekir. Aynı Ģekilde mamullerin ayaklara ve raflara 

temas eden yerlerindeki sırlar da temizlenir aksi takdirde mamul rafa yapıĢır ve ancak 

kırılarak ayrılır. Bu piĢirmede yaklaĢık 21 saat sürer. 9 saat fırının yanması, 12 saat ise 

soğuması için geçen süredir. Bu piĢirimde bisküvi piĢirimde olduğu ve özellikle de 

soğutmanın hızlı yapılmaması ayrıca fırındaki ısı dağılımlarının homojen olmasına dikkat 

edilmesi gerekir. 
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Fırınlama aĢamasında karĢılaĢılan problem, mamulün çatlaması veya kırılmasıdır. Bu 

yüzden fırınlama iĢlemi bittikten sonra her mamul, gizli çatlak olup olmadığının belirlenmesi 

için kontrol edilir. Bu iĢlem, bir taĢ parçasıyla mamule vurularak yapılır. Eğer mamul 

çatlaksa kof bir ses verir. Bu iĢlem de tecrübe gerektirir. 

 

Resim 2.6: Çininin fırınlama iĢleminin yapıldığı fırın   

Kapların yerleĢtirildiği fırınlar, iki bölümden oluĢan, üstten havalandırmalı geleneksel 

fırınlardandır. AteĢlik denilen alt bölme, piĢirim yapılan üst bölmeden bir taban katıyla 

ayrılır. Bu fırınlarda dikdörtgenimsi alt bölmede, üst bölmeyi destekleyen çapraz tonozlar 

vardır. 
 

Kütahya'da geleneksel fırınların tümü aynı biçimde yapılmasına karĢın boyutları 

farklıdır. Sır altı bezeme uygulanan çini ve seramikler için, iç çapın en az 120 cm olması 

kabul edilmiĢtir. Ayrıca çapın yüksekliğe oranı yaklaĢık 7:8‟dir. Bu fırında en azından 

birbirine çok yakın yerleĢtirilmiĢ sıra hâlinde bacalar olduğunu gösteren yedi tane baca 

kalıntısı bulunmaktadır. 
 

TÜRK SÜSLEMESĠ TERĠMLERĠ 
 

 Aher (ahar): Kâğıt terbiyesine verilen isimdir. Yumurta akıyla yapıldığı gibi, 

piĢman toz pirinçle de yapılır. Buna pirinç aheri denir. 

 Berk: Yaprak 

 Bordür: Pervaz ve kenar suları Ģeklinde bir araya gelen motiflere denir. ġerit 

bezeme 

 Cetvel çekmek: Yapılan süslemenin içine ve dıĢına düz çizgiler çizmek 

 Desen: Renkli veya renksiz; tonlu veya tonsuz çizgi resimler 

 Figür: Resim ve heykel sanatlarında insan resmi 

 Form: ġekil, biçim 

 Hendesi: Geometrik, geometri ile ilgili 

 Hüsnü hat: Eski harflerle yazılan güzel yazılar 

 Ġbda: Yaratma. Sanatın her devirde ve her yüzyıla ait bütün ayrıntılarını 

bildikten sonra, Ģimdiye kadar yapılmayan bir usulde yeni bir çığır açan, ayrı ve 

üstün örnekler 

 Ġmza: Sanatkârların isimlerini bildirmek için resim ve tezhibin münasip bir 

köĢesine koydukları iĢarete denir. Bunlar genellikle ufak yazılır ve kolaylıkla 

fark edilemez. 
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 Kâtı: 1) Kâğıt veya deri oymacılık sanatı 2) Kesme 3) Kâğıt üzerine yazılmıĢ 

güzel bir yazıyı veya motifleri oyarak baĢka bir madde üzerine yapıĢtırma 

iĢlemidir. 

 Kompozisyon: Parçaların bir bütün içinde düzenli olarak bir araya getirilmesi, 

terkip 

 KöĢelik: Levhalarda kenar uçlara yapılan süslere verilen isimdir. 

 Kuzulu cetvel: Sahife, metin veya motif hududuna çekilen cetvellerin dıĢına 

tirling ile bir çizginin daha çekilmesi 

 Levha: Hüsnü hatla yazılan ve çerçevelenerek duvara asılan yazılara denir. 

 Minyatür: 1) NakıĢ resim 2) Boya ve yaldızla gayet ince ve dikkatli olarak eski 

usulde yapılan küçük kıt‟adaki resimlere ve ince ayrıntıları göstermek üzere, 

renkli olarak yapılan küçük boyutlardaki portreler 

 Motif: Bir tablonun, bir figürün yahut tezyini resmin esasını teĢkil eden Ģekil, 

unsur 

 Murakka: Birçok kâğıt tabakalarını üst üste yapıĢtırmak suretiyle elde edilen 

mukavva 

 Muvazene: Denge, plastik sanatlarda kullanılan unsurların kompozisyon 

bakımından birbirlerini tartacak biçimde düzenlenmeleri. 

 Mühre: Kâğıtlar aherlendikten sonra cilalamak ve perdahlamak amacıyla 

kullanılan yuvarlak veya kalın cam. 

 Münhani: Eğri, kambur 

 Müzehhip: Tezhip iĢi yapan sanatkâr. 

 NakıĢ: Eskiden boyalı resimlere verilen isimdir. 

 NakıĢhane: Bütün nakıĢ ve nakıĢ resim yapan usta ve çırakların bir arada 

çalıĢtıkları odaya veya binaya denir. 

 NakıĢ resim: Eskiden el yazması kitapları süslemek için boya ile yapılan renkli 

resim tarzı, minyatür. 

 NakkaĢ: NakıĢ resim yapan, minyatürist 

 Remzi motifler: ĠĢaret, sembol olan motifler 

 Saz yolu: Uzun dallar üzerine yapılan süslere denir. Sanat tarihçileri arasında bu 

deyim „kıvrım dallar‟ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. Daha ziyade çiçekli ve yapraklı 

olur. Rumi motiflerinin ayrı hatlar hâlinde arada kullanıldığı görülmektedir. 

 Serlevha: Yazma kitabın tezhiplenen baĢlık bölümü. 

 Stilize: Karakteri kaybolmadan basitleĢtirilerek tezyine ve Ģematik hâle 

sokulmuĢ biçimi,  motif. ÜsluplandırılmıĢ. 

 ġemse: GüneĢ Ģeklinde süsleme motifidir. Oval veya daire Ģeklinde olur. Ayrıca 

eski kitap ciltlerinin kapakları üzerine kabartma olarak yapılan yaldızlı 

göbeklere de bu ad verilir.  

 ġikâf: Halkaların hafif renklendirilmiĢ Ģekli 

 ġükufe: Çiçeklerin doğaya yakın Ģekilde stilize edilerek minyatür tarzında 

çalıĢılan bir Türk süsleme üslubudur. On sekizinci yüzyıldan itibaren 

benimsemiĢ bir tarzdır. 

 ġüküfedan: Çiçekli, çiçek vazosu 

 Tahrir: Boya veya altınla iĢlenen süsleme Ģekillerinin çevrelerine daha koyu bir 

renkle ince olarak geçirilen çizgi, çevre çizgileri 

 Tasvir: Resim, suret, Ģekillendirilerek ifade edilmiĢ resim 

 Tenazür: Denk durumlu olan Ģekiller. Simetri 
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 Tezhip: Eskiden el yazması kitaplarını ve yazı murakkalarının kenarlarını boya 

ve altınla süslemelerle tezyin etmek iĢine verilen isimdir. Arapçada altınlama 

manasına gelirse de, yalnız altın yaldızla iĢlenen iĢleri ifade etmez, boyalarla 

yapılan ince süslemeler için de bu ifade kullanılır. 

 Tezyinat: Süsleme, dekorasyon. Bir Ģeyi güzel göstermek için üzerine yapılan 

süsler, nakıĢlar ve resimler. Bezeme 

 Üslup: Tavır, tarz. Bir sanatçıya ya da bir çağa özgü teknik, renk ve 

biçimlendirme özelliği 

 Varak: Kitaplarda iki sahifeden ibaret bir yaprak manasına gelir 

 Varak altın: Çekiçle dövülerek sigara kâğıdından daha ince bir yaprak hâline 

getirilmiĢ altına denir. 

 Zahriye: Yazma kitabın ismini veren birinci sahife veya cilt kapağının iç tarafı 

 Zencirek: Geçme veya zincir motifi 

 ZerefĢan: Altın serpmek, püskürtmek. Varak altının elek üzerinden, jelatinli su 

veya yumurta akı sürülmüĢ bir zemine serpiĢtirilmesi. Diğer bir Ģekilde, varak 

altının toz hâline getirildikten sonra jelatinli su ile karıĢtırılıp fırçayla bir zemine 

serpiĢtirilmesidir. 

 Zermühre: SürülmüĢ altını parlatmaya yarayan ve ucu akik olan mühreye denir. 
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ÖRNEK MOTĠFLER 

     

1     2     3 

     

4     5     6 

     

7     8     9 

     

10     11     12 
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13     14     15 

     
 

16     17     18 

     

19     20     21 
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22     23     24 

      

25     26     27 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

UYGULAMA: Atölyenizde temin edeceğiniz önceden deseni çizilmiĢ ve 

konturlanmıĢ ham beyaz bisküvi seramik üzerine boya ile dolgu çalıĢması yapınız. 
 

Kullanılan araç gereçler 
 

 Düzgün bir masa veya atölye tezgâhı 

 Boyaması yapılacak seramik 

 Dilediğiniz bir motif 

 Çini boyası 

 Samur kılından yapılmıĢ özel uçlu boya fırçası 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kontur çekme iĢlemi bitmiĢ bir desen 

seçiniz. 

 

 Desenin çizgilerinin eksiksiz olmasına özen 

gösteriniz. TaĢıma esnasında dikkatli 

olunuz. 

 Boyama iĢlemine baĢlarken bir renk 

seçiniz. Bu renkleri desen üzerindeki 

yerlere uygulayınız. 
 

 Bu iĢlemde samur kılından yapılmıĢ fırça 

kullanınız. Kontur çizgilerinin dıĢına 

taĢırmadan uygun hız ve basınçla boyayı 

tatbik ediniz. Boyama iĢleminde boya 

kıvamını su ile ayarlayabilirsiniz. Dolgu 

esnasında dalgalanma yapmamaya özen 

gösteriniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Desenin ve kâğıdın aynı ölçülerde olmasına dikkat ettiniz mi? 
  

2. Deseni masaya gergin olarak bantla sabitlediniz mi? 
  

3. Çiniyi desenin üzerine kenar kontrolü yaparak yerleĢtirip bantla 

sabitlediniz mi? 

  

4. Motifi kâğıt üzerine aktarırken çizgi kalınlığına dikkat ettiniz 

mi? 

  

5. Çizgi kalınlığını desene göre ayarladınız mı? 
  

6. Desen çizgilerini takip ederek tüm yüzeye uyguladınız mı?  
  

7. Çizgi kalınlık kontrolü yaparak varsa hatalı çekim yapılan 

yerleri belirlediniz mi? 

  

8. Hatalı çizilen yerleri düzelttiniz mi? 
  

9. Bu iĢleri yaparken hassas ve titiz davrandınız mı? 
  

10. Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

 

1. Çiniyi boyama iĢlemini yaparken renk seçimi konusunda aĢağıdaki özellilerden 

hangisine  dikkat ederiz?   

A) Koyu renk olmasına 

B) Açık renk olmasına 

C) Parlak renk olmasına 

D) Orijinal rengine 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi dekorlamanın ilk aĢamasıdır? 

A) Kontur çekme 

B) Sırlama 

C) Tahrirleme  (kömürleme) 

D) Fırınlama 
 

3. Çiniyi sırlamada kullandığımız malzemenin ana maddesi aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Toprak 

B) Kil 

C) Silis 

D) Alçı 
 

4. Sırlanan malullerin piĢme derecesi aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) 900° C 

B) 500° C 

C) 100° C 

D) 300° C 
 

5. Çiniyi fırında bekletme süresi (yanma ve soğuma) süresi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 10 saat 

B) 16 saat 

C) 8 saat  

D) 21 saat 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Verilenler: Atölyenizde veya çevrenizde bulunan herhangi bir çini motifi 

Uygulama: Motifi yüzeye aktarınız. 

Uygulama: Motifi boyayarak fırınlama iĢlemlerini yapınız. 
 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma ortamını hazır hâle getirdiniz mi?   

2. Araç gereçlerin kontrolünü yaptınız mı?   

3. Güvenlik önlemlerini aldınız mı?    

4. Gerekli olan araç gereçlerin tümünü masa üzerine koydunuz mu?   

5. Çini motiflerini öğrendiniz mi?   

6. Çini motifleri rölevesi ile ilgili çalıĢma yaptınız mı?   

7. Çiniye uygun motif seçme konusunda kendinizi yeterli hissediyor 

musunuz?  
  

8. Çini kompozisyonları oluĢturabiliyor musunuz?   

9. Çini kompozisyonları kurallarını öğrendiniz mi?   

10. Çini motiflerini yüzeye aktarabiliyor musunuz?   

11. Çini motiflerini yüzeye aktarırken uygun yöntem belirleyebiliyor 

musunuz?  
  

12. Uygun araç gereç kullandınız mı?   

13. Zamanı iyi kullandınız mı?   

14. ÇalıĢma alanını düzenli kullandınız mı?   

15. ĠĢ bitiminde kullandığınız aletleri temizleyip yerlerine koydunuz 

mu? 
  

16. Boyalar konusunda yeterli bilgiye sahip oldunuz mu?    

17. Kontur çekme iĢlemine geçmeden önce uygun deseni belirlediniz 

mi? 
  

18. Boyamadan önce tahrirleme (karbonlama ) iĢlemini yaptınız mı?    

19. Yapacağınız çalıĢmaya uygun deseni belirlediniz mi?    

20. Orijinal renklere göre boyama yaptınız mı?   

21. Sırlama yaparken sırın çok kalın ya da çok ince olmamasına 

dikkat ettiniz mi?  
  

22. Araç gereçleri temizlediniz mi?   

23. Önlük ve eldiven giydiniz mi?   

24. Uygun araç gereç kullandınız mı?   

25. Zamanı iyi kullandınız mı?   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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26. ÇalıĢma alanını düzenli kullandınız mı?   

27. ĠĢ bitiminde kullandığınız aletleri temizleyip yerlerine koydunuz 

mu? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 D 

4 C 

5 A 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 C 

4 A 

5 D 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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