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1. SEPET TABAK
19.yy. sonu - 20.yy.
başı
h.: 9.4 cm.
kenar: 27 cm.
dip: 11 cm.
Kare formlu, dışa
dönük düz ağızlı, sepet
örgülü gövdesi dibe
doğru daralan kap
kırmızı hamurlu sepet,
beyaz astar üzerine
yeşil ve kahverenginin
tonlarıyla
renklendirilmiş, yağ
yeşili sırla sırlanmıştır.
Dipte bir saptan çıkan
ikili armut kabartması
bulunmakta, dışa
dönük kenarlarda ise
köşelerde ay-yıldız
kabartması, aralarda
da baklava şeklindeki
kabartmalar
dolanmaktadır. Ayak
sepet örgüye uyum
sağlayacak şekilde
burgulu hamurdan imal
edilmiş ve
yapıştırılmıştır. Dibi de
sırlıdır.

2. SEPET ŞEKERLİK
19.yy. sonu-20.yy.
başı
h.: 19 cm.
ağız en: 14 cm.
boy: 18.5 cm.
dip en: 7 cm.
boy: 14 cm.
Oval formlu, içe doğru
dönük dilimli kenarlı,
üstten tutulan burmalı
saplı, dibi de dahil
olmak üzere tamamen
sepet örgülü şekerlik.
Kırmızı hamurlu kap,
beyaz astar ile yeşil ve
kahverenginin
tonlarıyla
renklendirilmiş, sarı
renk sırla sırlanmıştır.
Şekerliğin ağız
kısmında dilimli yaprak
dizisi dolanmakta ve
bunların birleşme
noktalarında birer
rozetin yer aldığı
görülmektedir. Ayak
burgulu hamurdan
yapılarak eklenmiştir.
Dibi de sırlıdır.

3. SEPET TABAK
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 5.5 cm.
a.ç.: 24.5 cm.
d.ç.: 14.8 cm.
Yuvarlak formlu, dalgalı
profil veren dışa dönük
kenarlı, fazla derin
olmayan sepet örgülü
gövdeli tabak. Kırmızı
hamurlu kap
kahverengiye dönük yeşil
renkli tek renk sırla
sırlanmıştır. Dipte
kabartma olarak yapılmış,
ikisi büyük biri küçük
olmak üzere uçan üç adet
kuş görülmektedir. Kenar
kısmında ise kabartma
olarak yapılmış kıvrımlar
belli arayla yerleştirilmiş
ve altı adet kabartma
rozetle kesilmiştir. Ayak
yine bütün sepet örgülü
diğer kanlar gibi burgulu
hamurdandır. Dibi de
sırlıdır.

4. SEPET TABAK
19.yy. sonu - 20.yy.
başı
h.: 9 cm.
ağız boy: 40 cm.
e.: 24 cm.
dip boy: 18 cm.
e.: 9.5 cm.
İki ucu hafifçe sivriltilmiş
ve yükseltilmiş oval
formlu, dilimli dışa
dönük kenarlı, dibi de
dahil olmak üzere
tamamen sepet
örgülüdür. Kırmızı
hamurlu sepet, beyaz
astar üzerine yeşil ve
kahverengi tonlarıyla
renklendirilmiş, krem
rengi şeffaf sırla
sırlanmıştır. Kenarda
kabartma olarak
yapılmış bitkisel motifler
ve kıvrımlar
görülmektedir. Ayak
kısmı burgulu hamurdan
imal edilmiştir. Dibi de
sırlıdır.

5. SEPET ÖRGÜLÜ
AYAKLI MEYVELİK
19.yy. sonu - 20.yy.
başı
h.: 10.5 cm.
a.ç.: 22.5 cm.
d.ç.: 8. cm.
Yuvarlak formlu, dilimli
dışa dönük kenarlı,
sepet örgülü, yuvarlak
yüksek ayaklı tabak.
Kırmızı hamurlu kap
yeşil ve kahverenginin
tonlarıyla
zenginleştirilmiş, parlak
açık krem rengi şeffaf
sırla sırlanmıştır.
Tabağın sepet örgülü
göbek kısmında üç adet
kabartma rozet
bulunmaktadır. Ağız
kısmında ise yivli
gövdeli, birbirine
eklenmiş ve birleşme
noktalarına yerleştirilen
kabartma rozetlerle
bağlanmış yapraklar
görülmektedir.

6. YAPRAK TABAK
20.yy. başları
h.: 11 cm.
boy: 30 cm.
Yaprak formlu, halka kulplu
birbirlerinin eşi olan iki
tabak. Kırmızı hamurlu
tabaklar üzerinde beyaz
astar serpme biçiminde
kullanılmıştır. Açık krem
rengi sırla sırlanan tabaklar
akıtma olarak kullanılan
yeşil ve kahverengi
tonlarıyla
zenginleştirilmiştir.
Tabakların iç yüzeylerinde
yaprağın damarları belirgin
biçimde verilmiştir. Kulp
gövdeye kabartma bir rozet
ve bundan çıkan iki
yaprakla bağlanmaktadır.
Oval kaideli, sırlanmamış
dip kısmında, aynı elden
çıkmış kazıma el yazısıyla
"Suverio Guerriera
Dardanelli Turchia D'asia"
(Çanakkale Savaşı
hatırası, Türkiye) ibaresi
okunmaktadır.

7. YAPRAK TABAK
20.yy. başları
h.: 11 cm.
boy: 30 cm.
Yaprak formlu, halka kulplu
birbirlerinin eşi olan iki
tabak. Kırmızı hamurlu
tabaklar üzerinde beyaz
astar serpme biçiminde
kullanılmıştır. Açık krem
rengi sırla sırlanan tabaklar
akıtma olarak kullanılan
yeşil ve kahverengi
tonlarıyla
zenginleştirilmiştir.
Tabakların iç yüzeylerinde
yaprağın damarları belirgin
biçimde verilmiştir. Kulp
gövdeye kabartma bir rozet
ve bundan çıkan iki
yaprakla bağlanmaktadır.
Oval kaideli, sırlanmamış
dip kısmında, aynı elden
çıkmış kazıma el yazısıyla
"Suverio Guerriera
Dardanelli Turchia D'asia"
(Çanakkale Savaşı
hatırası, Türkiye) ibaresi
okunmaktadır.

8. YAPRAK TABAK
20.yy. başları
y.: 12.5 cm.
u.: 36 cm.
Yaprak formlu, halka
kulplu, 6 ve 7 numaralı
parçalara göre daha uzun
gövdeli tabak. Kırmızı
hamurlu tabak üzerinde
beyaz astar serpme
şekilde kullanılmıştır. Açık
krem rengi sırla sırlanan
tabağın iç yüzü yeşil, dış
yüzü yeşil ve sarı boya ile
sır altına renklendirilmiştir.
Tabağın iç kısmında
yaprak damarları ince ince
gösterilmiş, buna karşın
dış kısmı düz bırakılmıştır.
İki yaprakla gövdeye
bağlanan kulp üzerinde
ikisi büyük, ikisi küçük
olmak üzere toplam dört
kabartma rozet
bulunmaktadır. Oval hatlı
dipte, daire içine alınmış
baskı ile damgası
görülmektedir.

10. ÇUKUR TABAK
18.yy. - 19.yy.
h.: 6 cm.
a.ç.: 19.7 cm.
d.ç.: 5.5 cm.
Dışa dönük düz ağızlı, dibe
doğru daralan çukur
gövdeli, halka kaideli
tabak. Kırmızı hamurlu
kabın iç yüzü beyaz astarlı
olup krem rengi sırla
sırlanmıştır. Tabağın
göbeğine kahverengi boya
ile, üç fırça darbesiyle
oluşturulmuş daire şeklinde
bir motif yerleştirilmiştir. Üç
ayak izinin görüldüğü
tabağın kenarında, yine
aynı kahverengi ile
yapılmış çok düzgün
olmayan, üç sıralı çizginin
oluşturduğu bordür
mevcuttur. Kabın dış yüzü
astarsız ve sırsız
bırakılmıştır.

9. ÇUKUR TABAK
18.yy. - 19 yy.
h.: 4.5 cm.
a.ç.: 16.3 cm.
d.ç.: 5.3 cm.
Küçük ölçülü, dışa dönük
düz ağızlı, aşağı doğru
daralan fazla derin
olmayan çukur gövdeli,
halka kaidelidir. Kırmızı
hamurlu tabağın iç yüzü
beyaz astarlı olup, krem
rengi sırla sırlanmıştır.
Tabağın ortasına
kahverengi ile yapılmış, bir
merkezden çıkan, kendi
içinde dönüş hareketi
yapan dört stilize yaprağın
oluşturduğu motif
oturtulmuştur. Bordür
olarak yine aynı
kahverengi kullanılarak iki
sıralı çizgi çizilmiştir. Dış
yüz ise sırsız ve astarsız
bırakılmıştır. Tabağın
kenarında iki tane çok
küçük kırık mevcuttur.

11. ÇUKUR TABAK
18.yy. - 19.yy.
h.: 6.5 cm.
a.ç.: 21.7 cm.
d.ç.: 5.7 cm.
Dışa dönük düz ağızlı,
dibe doğru daralan
çukur gövdeli, halka
kaideli tabak. Kırmızı
hamurlu kabın iç yüzü
beyaz astarlı olup,
krem rengi sırla
sırlanmıştır. Kap mor kahverengi arası bir
renkle desenlenmiştir.
Merkezde fırça
darbeleriyle
oluşturulmuş, üçgen
esaslı, stilize çiçeğe
benzeyen bir motif
bulunmaktadır. Kenar
bordürü, iki çizgi
arasında aralıklarla
yerleştirilmiş damla
motifleri şeklindedir. Üç
ayak izi belirgindir.
Tabağın dış yüzü daha
önceki örnekler gibi
yine astarsız ve
sırsızdır.

12. ÇUKUR TABAK
18.yy. - 19.yy.
h.: 6.5 cm.
a.ç.: 20.8 cm.
d.ç.: 6.8 cm.
Dışa dönük düz ağızlı,
dibe doğru daralan
çukur gövdeli, halka
kaideli tabak. Kırmızı
hamur üzerine beyaz
astarlı kap, kahverengi
boya ile bezenmiş,
açık sarı şeffaf sırla
sırlanmıştır. Merkezde
fırça vuruşları ile
oluşturulmuş stilize bir
çiçek motifi
görülmektedir. Kenar
bordürü iki sıralı
çizgiden ibarettir. Üç
ayak izinin belirgin
olduğu kabın dış yüzü
astarsız ve sırsız
bırakılmıştır. Halka
kaide şeklindeki
ayağın bir kenarında
ufak bir kırık
mevcuttur.

13. ÇUKUR
TABAK
20.yy. başı
h.: 6.8 cm.
a.ç.: 21.8 cm.
d.ç.: 5.7 cm.
Dışa dönük ağızlı,
dibe doğru
daralan çukur
gövdeli, halka
kaideli tabak.
Kırmızı hamurlu
tabak üzerine slip
tekniğiyle
çalışılmıştır.
Beyaz astarla,
fırça ile serbest
vuruşlar yapılmış
ve sarı sırla
sırlanmıştır. Dış
yüzü sırsız ve
astarsızdır.

14. ÇUKUR TABAK
18.yy. - 19.yy.
h.: 6 cm.
a.ç.: 21.3 cm.
d.ç.: 5.5 cm.
Dışa dönük düz ağızlı,
dibe doğru daralan
yayvan gövdeli, halka
kaideli tabak. Kırmızı
hamurlu kap, beyaz
astar üzerine mora
bakan kahverengi ile
desenlenmiş ve krem
rengi sırla sırlanmıştır.
Tabağın ortasında,
serbest fırça
darbeleriyle
oluşturulmuş stilize bitki
motifli bir bezeme yer
almaktadır. Bordürde
de yine serbest fırça
motifleri kullanılmıştır.
Kabın dış yüzü sırsız
ve astarsız
bırakılmıştır.

15. ÇUKUR TABAK
18.yy. - 19.yy.
h.: 6 cm.
a.ç.: 21.6 cm.
d.ç.: 5.6 cm.
Dışa dönük düz ağızlı,
dibe doğru daralan
yayvan gövdeli, halka
kaideli tabak. Kırmızı
hamurlu kap, beyaz
astar üzerine mora
bakan kahverengi ile
desenlenmiş ve krem
rengi sırla sırlanmıştır.
Tabağın ortasında,
serbest fırça
darbeleriyle
oluşturulmuş, stilize
bitki motifli bir bezeme
yer almaktadır.
Bordürde de yine
serbest fırça motifleri
kullanılmıştır. Kabın
dış yüzü sırsız ve
astarsız bırakılmıştır.

16. ÇUKUR TABAK
18.yy. - 19.yy.
h.: 9 cm.
a.ç.: 26 cm.
d.ç.: 6.5 cm.
Dışa dönük düz ağızlı,
dibe doğru daralan
çukur gövdeli, halka
kaideli tabak. Kırmızı
hamurlu kap, beyaz
astar üzerine
kahverengi ile
desenlenmiş, krem
rengi sırla sırlanmıştır.
Serbest fırça
darbeleriyle yapılmış
bitkisel kıvrımların
kullanıldığı kasenin
kenar bordürü iki çizgi
arasına belli aralıklarla
yerleştirilen damla
motiflerinden
oluşturulmuştur. Dış
yüz yine sırsız ve
astarsızdır. İçinde yer
yer sır döküntüleri
mevcut olan kabın
kenarında ufak bir
kırık vardır.

17. ÇUKUR TABAK
18.yy. - 19.yy.
h.: 8 cm.
a.ç.: 28 cm.
d.ç.: 6.6 cm.
Dışa dönük düz ağızlı,
dibe doğru daralan
yayvan gövdeli, halka
kaideli tabak. Kırmızı
hamurlu kap, beyaz
astar üzerine mora
bakan kahverengi ve
yeşilimsi kahverengi
ile desenlenmiş, açık
sarı renkli sırla
sırlanmıştır. Tabağın
ortası, etrafı fisto motifi
ile çevrelenmiş büyük
bir üçgenle
doldurulmuştur.
Üçgenin içi fırça
darbeleriyle yapılmış
stilize bitkisel
motiflerle bezenmiştir.
Tabağın kenarında
belli aralıklarla
yerleştirilmiş kafes
motifi bulunmaktadır.
Dış yüzü yine sırsız ve
astarsızdır.

18. GEMİLİ TABAK
18.yy. ortası - 19.yy.
ortası
h.: 6.3cm.
d.ç.: 5.5 cm.
a.ç.: 22 cm.
Dışa dönük düz ağızlı,
dibe doğru daralan
yayvan gövdeli ve halka
kaidelidir. Kırmızı
hamurlu tabağın içi
beyaz astar üzerine
şeffaf sırlı krem renklidir.
Sır üstüne kızıl
kahverengi boya ile
bezenen tabağın
ortasında, teknesi
satrançlı, yelkenleri
toplanmış büyük bir
kalyon yer almaktadır.
Bayrakları dalgalanmakta
ve iki ucunda birer çıpa
görülmektedir. Alt tarafta
çok stilize edilmiş minik
kayıklar dikkati
çekmektedir. Dış yüzü
sırsız ve astarsızdır.

19. GEMİLİ TABAK
18.yy. ortası - 19.yy.
ortası
h.: 6.3 cm.
d.ç.: 5.8 cm.
a.ç.: 21.5 cm.
Dışa dönük düz ağızlı,
dibe doğru daralan
yayvan gövdeli ve
halka kaidelidir.
Kırmızı hamurlu
tabağın içi beyaz
üzerine şeffaf sırlı,
krem renklidir.
Tabağın ortasında, sır
üstüne kızıl
kahverengi boya ile
yapılmış büyük bir
gemi yer almaktadır.
Yelkenleri şişmiştir.
Dış yüzü sırsız ve
astarsızdır.

20. HALKA
GÖVDELİ TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy.
başı
h.: 21.8 cm.
d.ç.: 7.5 cm.
a.ç.: 4.5 cm.
h.ç.: 14.5 cm.
Halka gövdeli, dışa
dönük ağızlı, boğumlu
boyunlu, emzikli,
dalgalı bir hatla
gövdeye bağlanan
ince kulplu ve halka
kaidelidir. Kırmızı
hamurlu kap, beyaz
astar üzerine koyu
yeşil sırla sırlanmıştır.
Gövde üzerinde
kabartma rozetler ve
yapraklar
görülmektedir. Dip
sırlanmamıştır.

21. HALKA GÖVDELİ
TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy.
başı
y.: 21.5 cm.
ağız ç.: 4.8 cm.
gövde ç.: 14 cm.
dip ç.: 7.1 cm
Halka gövdeli, dışa
dönük ağızlı, boğumlu
boyunlu, emzikli, dalgalı
bir hatla gövdeye
bağlanan kulplu ve halka
kaidelidir. Kırmızı
hamurlu testinin üzerinde
astar serpme tekniği ile
çalışılmış, kahverengi ve
yeşil renk akıtma olarak
kullanılmış ve sarı renkli
sırla sırlanmıştır. Gövde
üzerinde her iki yüzde de
birbirlerinin simetriği olan
ikişer kabartma rozet
bulunmaktadır. Dibi
sırlanmamıştır.

22. HALKA GÖVDELİ
TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy.
başı
h.: 21.5 cm.
d.ç.: 7.1 cm.
a.ç.: 4.8 cm.
h.ç.: 14 cm.
Halka gövdeli, dışa
dönük ağızlı, boğumlu
boyunlu, emzikli, dalgalı
bir hatla gövdeye
bağlanan kulplu ve halka
kaidelidir. Kırmızı
hamurlu kap üzerinde
astar serpme tekniği ile
çalışılmıştır. Beyaz astar,
yer yer boya gibi fırça ile
sürülmüş, kahverengi ve
yeşil renk akıtma olarak
kullanılmış ve testi sarı
renkli sırla sırlanmıştır.
Gövde üzerinde her iki
yüzde de birbirlerinin
simetriği olan ikişer
kabartma rozet
bulunmaktadır. Dibi
sırlanmamıştır.

23. HALKA GÖVDELİ TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 25.3 cm.
d.ç.: 8 cm.
a.ç.: 5.2 cm.
h.ç.: 14.5 cm.
Halka gövdeli, dışa dönük
ağızlı, boğumlu boyunlu,
emzikli, dalgalı bir hatla
gövdeye bağlanan kulplu ve
yüksek kaidelidir. Kırmızı
hamurlu kap üzerinde beyaz
astar yer yer boya gibi
kullanılmıştır. Krem rengi sırla
sırlanan testi üzerinde
kahverengi ve yeşille akıtma
bezeme yapılmıştır. Gövde
üzerinde her iki yüzde de
birbirlerinin simetriği olan ikişer
kabartma rozet bulunmaktadır.
Parçanın ayak ve emzik kısmı
tamirlidir.

24. HALKA GÖVDELİ TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 23 cm.
d.ç.: 8.2 cm.
a.ç.: 5.2 cm.
h.ç.: 15 cm.
Halka gövdeli, dışa dönük
ağızlı, boğumlu boyunlu,
emzikli, dalgalı bir hatla
gövdeye bağlanan kulplu ve
halka kaidelidir. Kırmızı
hamurlu kap beyaz astarla
astarlandıktan sonra sarı renkli
sırla sırlanmış ve akıtma olarak
yeşil renk de kullanılmıştır.
Ayrıca sırın üzerine kahverengi
boyayla çeşitli kıvrımlar
yapılmıştır. Kabartma rozet ve
yapraklarla gövde
hareketlendirilmiştir. Dibi
sırsızdır. Ağız ve emzik kısmı
tamirlidir.

26. ÇİFT KULPLU TESTİ
19 yy.
h.: 32.6 cm.
d.ç.: 12 cm.
a.ç.: 6.3 cm.
g.ç.: 17 cm.
Çift kulplu, şişkin gövdeli, düz ağızlı,
ince uzun boyunlu ve düz diplidir.
Kırmızı hamurlu testinin dip dahil
olmak üzere yaklaşık 5 cm.lik kısmı
astarsız ve sırsız bırakılmış, diğer
kısımlar koyu yeşil sırla sırlanmıştır.
Gövde üzerinde tam ortada birbirine
simetrik yerleştirilmiş kabartma bir
hilal motifi ve yıldız niyetiyle yapılmış
kabartma bir rozet bulunmaktadır.
Ayrıca boyun üzerinde yine simetrik
ikişer kabartma rozet görülmektedir.
Bu motiflerin çevresi sır üstüne altın
yaldızla yapılmış stilize bitkisel
kıvrımlarla hareketlendirilmiştir. Ağız
kısmı tamirlidir.

27. ÇİFT KULPLU TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 30.2 cm.
d.ç.: 8.8 cm.
a.ç.: 7.7 cm.
g.ç.: 15.5 cm.
Çift kulplu, şişkin gövdeli, düz ağızlı,
boğumlu boyunlu ve halka kaidelidir.
Kırmızı hamurlu sürahiler, beyaz
astar üzerine akıtma olarak yapılmış
yeşil, kahverengi ve sarı ile
renklendirilmiş bej rengi sırla
sırlanmışlardır. Gövde üzerinde,
boyuna yakın kısımda, barbutin
tekniğiyle yapılmış, her iki yüze de
simetrik olarak yerleştirilmiş,
birbirlerine bakar şekilde oturtulmuş
ikişer at motifi görülmektedir. Ayrıca
boyun ve karın kısmında kabartma
olarak yapılmış rozet ve yaprak
motifleri bulunmaktadır.

28. ÇİFT KULPLU TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 30.2 cm.
d.ç.: 8.8 cm.
a.ç.: 7.7 cm.
g.ç.: 15.5 cm.
Çift kulplu, şişkin gövdeli, düz
ağızlı, boğumlu boyunlu ve
halka kaidelidir. Kırmızı hamurlu
sürahiler, beyaz astar üzerine
akıtma olarak yapılmış yeşil,
kahverengi ve sarı ile
renklendirilmiş bej rengi sırla
sırlanmışlardır. Gövde üzerinde,
boyuna yakın kısımda, barbutin
tekniğiyle yapılmış, her iki yüze
de simetrik olarak yerleştirilmiş,
birbirlerine bakar şekilde
oturtulmuş, ikişer at motifi
görülmektedir. Ayrıca boyun ve
karın kısmında kabartma olarak
yapılmış rozet ve yaprak
motifleri bulunmaktadır.

29. ÇİFT KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 23.7 cm.
d.ç.: 7.6 cm.
a.ç.: 8 cm.
g.ç.: 13 cm.
Çift kulplu, şişkin gövdeli, düz
ağızlı, geniş uzun boyunlu ve
düz diplidir. Kırmızı hamurlu
testinin dip kısmı astarsız ve
sırsız bırakılmış, gövde kısmı
beyaz astarla astarlanmış, yeşil
sırla sırlanmıştır. Sır üzerine
beyaz, siyah ve kırmızı boya ile
hem gövdeye, hem de boyun
kısmına stilize bezemeler
yapılmıştır. Karın kısmında altta
dilimli bir bordür ve üzerinde
yatay olarak, yine bordür
tarzında yapılmış bir dal
üzerinde yer alan çiçek motifi
görülmektedir. Boyun motifi ise
daha stilizedir.

30. ÇİFT KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 27.5 cm.
d.ç.: 9 cm.
a.ç.: 9.3 cm.
g.ç.: 13 cm.
Çift kulplu, düz ağızlı, geniş
uzun boyunlu ve düz diplidir.
Kırmızı hamurlu testinin dip dahil
olmak üzere yaklaşık 4 cm.lik
kısmı astarsız ve sırsız
bırakılmıştır. Beyaz astarlı parça
açık sarı sırla sırlanmıştır. Bu
sırın üzerine yeşil, siyah,
kahverengi ve kırmızı ile
yapılmış stilize bitkisel motiflerle
testi dekorlanmıştır.

31. ÇİFT KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 25.8 cm.
d.ç.: 8 cm.
a.ç.: 7.6 cm.
g.ç.: 12.5 cm.
Çift kulplu, şişkin gövdeli, düz
ağızlı, ince uzun boyunlu ve düz
diplidir. Kırmızı hamurlu testi,
gövdenin alt kısmından itibaren
beyaz astarla astarlanmış ve
krem rengi sırla sırlanmıştır. Sır
üzerine siyah, kırmızı, yeşil, bej
ve kahverengi ile stilize bitkisel
motiflerle bezeme yapılmıştır.
Oldukça mat bir sırla sırlanan
testi diğer parçalara oranla daha
kötü durumda olup ağız
kısmında bir bölüm yerin sır ve
astarı dökülmüştür.

32. ŞİŞE
19.yy. sonu - 20.yy başı
h.: 31.3 cm.
d.ç.: 8.8 cm.
a.ç.: 4.8 cm.
g.ç.: 13.5 cm.
Armudi gövdeli, ince uzun
boyunlu,dışa dönük ağızlı, halka
kaidelidir. Kırmızı hamurlu parça
beyaz astar üzerine yeşil
akıtmalı sarı sırlıdır. Gövde
kabartma olarak yapılmış
rozetler, ay-yıldız motifleri ve
stilize gül demetleri ile
bezenmiştir. Gövdenin üst
kısmında bir sıra halinde küçük
rozetler çepeçevre
dolanmaktadır. Bu parça
zamanında lamba olarak
kullanılmıştır.

33. ŞİŞE
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 31.9 cm.
d.ç.: 7.7 cm.
a.ç.: 5.4 cm.
g.ç.: 14.5 cm.
Armudi gövdeli, ince uzun
boyunlu, dışa dönük ağızlı,
halka kaidelidir. Kırmızı hamurlu
parça beyaz astar üzerine yeşil
akıtmalı sarı sırlıdır. Gövde
kabartma rozetler, ay-yıldız
motifleri ve stilize sümbül
demetleri ile bezenmiştir.
Gövdenin üst kısmında stilize
rozetlerden oluşmuş bir bordür
dolanmaktadır. 32 numaralı
parçanın çok benzer bir eşi olan
bu şişe de yine lamba olarak
kullanılmıştır.

34. ŞİŞE
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 31.3 cm.
d.ç.: 9.8 cm.
a.ç.: 5.3 cm.
g.ç.: 14 cm.
Armudi gövdeli, ince uzun boyunlu,
dışa dönük ağızlı, halka kaidelidir.
Kırmızı hamurlu parça beyaz astar
üzerine yeşil sırlıdır. Gövde üzerinde,
altta bir sıra halinde alternatif olarak
dizilmiş hilal ve rozet motifleri
görülmektedir. Ortada yine
dönüşümlü olarak kullanılmış stilize
edilmiş damarlarıyla dikine
kullanılmış bir yaprak ve bir çiçekte
oluşturulmuş bezeme dikkati
çekmektedir, üst kısımda ise, bu
forma özgü, çepeçevre dolanan
kabartma rozetler mevcuttur. Şişenin
ağız kısmı tamirlidir.

35. ŞİŞE
19.yy. sonu
h.: 31.8 cm.
d.ç.: 10 cm.
a.ç.: 3.9 cm.
g.ç.: 14.5 cm.
Armudi gövdeli, uzun boyunlu, içe
dönük ağız kenarlı halka kaidelidir.
Kırmızı hamurlu parça üzerinde
beyaz astar yer yer, boya şeklinde
kullanılmış, ayrıca yeşil ve
kahverengi ile akıtma şeklinde
bezeme zenginleştirilmiş ve sarı sırla
sırlanmıştır. Gövde üzerinde
kabartma olarak yapılmış rozet, gül
ve içleri çeşitli çiçeklerle dolgulanmış
yaprak motifleri bulunmaktadır.
Ayrıca üst sıradaki kabartma rozetler
yine mevcuttur. Bu kabartmalar ve
etrafları sır üzerine altın yaldız,
beyaz, sarı, kırmızı ve lacivert
renklerle de boyanmıştır.

36. KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 34.5 cm.
d.ç.: 11 cm.
g.ç.: 17 cm.
Ağız kısmı stilize kuş başı şeklinde,
uzun boyunlu, şişman gövdeli,
burmalı kulplu ve düz diplidir. Kırmızı
hamur üzerine kahverengi sırla
sırlanan testinin ağzı gaga gibi kıvrık
olup içi süzgeçlidir. Ağız kısmının iki
yanındaki kabartma rozetler göz
görünümü vermektedir. Ağzın arka
tarafındaki üçgen delik testiyi
doldurmak içindir. Gövdenin altı ve
dip sırsızdır. Kahverengi sırın üzerine
testinin ön tarafında beyaz, mavi,
yeşil, sarı, kırmızı ile stilize çiçekler
yapılmış ve ortaya yaldız boyalı, Çifte
ay-yıldızlı bayrak kabartması
yerleştirilmiştir.

37. KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 34 cm.
d.ç.: 10.5 cm.
g.ç.: 15 cm.
Ağız kısmı stilize kuş başı şeklinde,
ince uzun boyunlu, şişman karınlı,
burmalı kulplu ve düz diplidir. Kırmızı
hamur üzerine kahverengi sırla
sırlanan testinin ağzı gaga gibi kıvrık
olup, içindeki yuvarlak delikten sıvı
akmaktadır. Ağız kısmının iki
yanındaki kabartma rozetler kuşun
gözleri gibi durmaktadır. Ağzın arka
tarafındaki üçgen delik testiyi
doldurmak içindir. Gövdenin altı ve
dip sırsızdır. Kahverengi sır üzerine
sadece altın yaldızla çalışılan testide,
kabartma yaprakların etrafında,
stilize çiçek demetleri yer almaktadır.

38. KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 32.5 cm
d.ç.: 10.9 cm
g.ç.: 15.1 cm
Ağız kısmı stilize kuş başı şeklinde,
uzun boyunlu, şişman gövdeli, yivli
kulplu ve düz diplidir. Kırmızı hamur
üzerine koyu kahverengi sırla
sırlanan testinin ağzı gaga gibi kıvrık
olup içi süzgeçlidir. Arka kısmında
testiyi doldurmak için yapılmış üçgen
delik mevcuttur. Gövdenin alt kısmı
ve dip sırsızdır. Gövdenin ön kısmı
kabartma yaprak, rozet ve yine
yapraktan oluşturulmuş hilal motifi ile
hareketlendirilmiştir. Bu
kabartmaların etrafları beyaz, sarı,
kırmızı renklerle oluşturulmuş yaprak
ve çiçeklerle bezenmiştir.

39. KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 36 cm.
d.ç.: 10.9 cm.
g.ç.: 16 cm.
Ağız kısmı stilize kuş başı şeklinde,
ince uzun boyunlu, şişman gövdeli,
burmalı kulplu ve düz diplidir. Kırmızı
hamur üzerine yeşil sırla sırlanan
testinin ağzı gaga gibi kıvrık olup içi
süzgeçlidir. Ağız kısmının iki
yanındaki kabartma rozetler kuşun
gözleri gibi düşünülerek yapılmış
olmalıdır. Ağzın arka tarafındaki
üçgen delik testiyi doldurmak içindir.
Gövdenin altı ve dip sırsızdır.
Gövdenin ön tarafında, dik olarak
yerleştirilmiş kabartma bir yaprak
motifi ile hemen altında oval bir
madalyon içinde "yadigar" yazısı
okunmaktadır. Sır üstüne altın
yaldızla renklendirilen bu kabartmalar
yine altın yaldız ve kırmızı boya ile
yapılmış stilize bitkisel motiflerle
zenginleştirilmiştir.

40. KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 35.2 cm.
d.ç.: 12.8 cm.
g.ç.: 18 cm.
Ağız kısmı stilize kuş başı şeklinde,
uzun boyunlu, şişman karınlı, yivli
kulplu ve düz diplidir. Kırmızı hamurlu
testi beyaz astarla astarlandıktan
sonra yeşil renkte sırla sırlanmıştır.
Testinin ağzı gaga gibi kıvrık olup içi
süzgeçlidir. Ağız kısmının iki
yanındaki göz görünümlü kabartma
rozetler yine mevcuttur. Başın arka
tarafında dolum için üçgen açıklık
bırakılmıştır. Gövdenin ön kısmı ile
boyun kabarta rozet ve çiçeklerle
bezenmiştir. Gaga şeklindeki ağız
onarımlıdır.

41. KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 35 cm.
d.ç.: 11.3 cm.
g.ç.: 18 cm.
Ağız kısmı stilize kuş başı şeklinde,
uzun boyunlu, şişman karınlı, burmalı
kulplu ve düz diplidir. Kırmızı hamurlu
testi beyaz astar üzerine krem rengi
sırlı, aralarda yeşil renkli sır
akıtmalıdır. Testinin ağzı gaga gibi
kıvrık olup içi süzgeçlidir. Başın iki
yanında göz hissi veren kabartma iki
rozet ve arkasında testiyi doldurmak
için yapılmış üçgen açıklık mevcuttur.
Gövdenin ön kısmı ile boyun
kabartma rozet ve çiçeklerle
bezenmiştir. Ayrıca kabartmaların
çevresi sır üstüne yeşil boya ile
yapılmış stilize çiçek motifleriyle
hareketlendirilmiştir.

42. KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 35.9 cm.
d.ç.: 10.6 cm.
g.ç.: 15.5 cm.
Ağız kısmı stilize kuş başı şeklinde,
ince uzun boyunlu, şişman gövdeli,
burmalı kulplu ve düz diplidir. Kırmızı
hamurlu testi beyaz astar üzerine
krem rengi sırlıdır. Testinin ağzı gaga
gibi kıvrıktır. Başın iki yanında göz
hissi veren kabartma iki rozet ve
arkasında testiyi doldurmak için
yapılmış üçgen açıklık mevcuttur.
Gövdenin ön kısmı ile boyun
kabartma rozet, yaprak, çiçek ve hilal
motifi ile bezenmiş olup sır üzerine
kahverengiye bakan yeşil boya ile
yapılmış stilize çiçek demetleriyle
bezemeler zenginleştirilmiştir. Gaga
kısmında ufak bir kırık mevcuttur.

43. KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 35.8 cm.
d.ç.: 10.3 cm.
g.ç.: 15 cm.
Ağız kısmı stilize kuş başı şeklinde,
uzun boyunlu, şişman gövdeli, yivli
kulplu ve düz diplidir. Kırmızı hamurlu
testi beyaz astar üzerine sarı sırlı,
aralarda yeşil sır akıtmalıdır. Testinin
ağzı gaga gibi kıvrık olup içi
süzgeçlidir. Başın iki yanında göz
hissi veren iki kabartma rozet ve
arkasında testiyi doldurmak için
üçgen şeklinde bir açıklık mevcuttur.
Gövdenin ön kısmı ile boyun
kabartma rozetler, çiçek ve hilal
motifi ile bezenmiştir. Ayrıca, sır
üstüne siyah ve kırmızı boya ile
yapılmış stilize çiçek demetleriyle
kabartma bezemeler çevrelenmiştir.

44. KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 34.5 cm.
d.ç.: 11.8 cm.
g.ç.: 16.5 cm.
Ağız kısmı stilize kuş başı şeklinde,
uzun boyunlu, şişman gövdeli,
burmalı kulplu ve düz diplidir. Kırmızı
hamurlu testi beyaz astar üzerine
açık sarı sırlı, yer yer yeşil sır
akıtmalıdır. Ağzın iki yanındaki
kabartma rozetler göz hissini
vermektedir. Ağzın arka tarafındaki
üçgen açıklık testinin doldurulması
için bırakılmıştır. Gövdenin ön
kısmında, ortada, sır üzerine altın
yaldızla boyanmış, kabartma Ayyıldızlı çifte bayrak bulunmaktadır.
Armanın çevresine yine yaldız boya
ile dört benek yapılmıştır.Testinin sırı
oldukça mattır.

45. KULPLU TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 30.3 cm.
d.ç.: 10.2 cm.
g.ç.: 14.5 cm.
Şişman gövdeli, düz ağızlı, boğumlu
boyunlu, emzik çıkıntılı, düz kulplu ve
yüksek halka kaidelidir. Ağız kısmı
içten süzgeçlidir. Ayrıca emzik
kısmının altında bir sıra halinde
açılmış ufak delikler mevcuttur.
Kırmızı hamurlu testi beyaz astar
üzerine bej rengi sırlı, koyu sarı ve
yeşil sır akıtmalıdır. Gövdenin ön
kısmında aplike, birbirlerine bakar
şekilde yerleştirilmiş iki at motifi
görülmektedir. Bu atlar dışında,
testinin tüm gövdesi ile boynu
kabartma olarak yapılmış rozet, çiçek
ve yaprak motifleriyle kaplanmıştır.
Testinin emzik kısmı tamirlidir.

47. KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 34.8 cm.
d.ç.: 10.5 cm.
g.ç.: 15 cm.
Ağız kısmı stilize kuş başı şeklinde,
emzik çıkıntılı ince uzun boyunlu,
şişman gövdeli, burmalı kulplu ve düz
diplidir. Kırmızı hamurlu testi beyaz
astar üzerine bej rengi sırlıdır. Ağız
kısmında iki yanda göz hissi veren
kabartma rozetler mevcuttur. Ağzın
arka tarafındaki üçgen açıklık testinin
doldurulması içindir. Gövdenin altı ve
dip sırsızdır. Gövdenin ön kısmıyla
boyunda sır üstüne altın yaldızlarla
renklendirilmiş, yapraklardan
oluşturulmuş hilal motifi ile iki arma
ve rozet bulunmaktadır. Bu
kabartmalar yine sır üstüne kırmızı,
yeşil ve siyah renklerle yapılmış,
günümüzde çoğu silinmiş stilize çiçek
demetleriyle zenginleştirilmiştir.

48. KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 39.8 cm.
d.ç.: 10.4 cm.
g.ç.: 19 cm.
Ağız kısmı üst gagası ile birlikte
ördek başı biçiminde, uzun boyunlu,
şişman gövdeli, düz kulplu ve diplidir.
Kırmızı hamurlu testi beyaz astar
üzerine tek renk yeşil sırlıdır. Ağız
kısmında iki yanda göz hissi veren
kabartma rozetlerle, bunların
üzerinde spiral kıvrımlar mevcuttur.
Ağzın arka kısmındaki yuvarlak
açıklık testinin doldurulması içindir.
Gövdenin ön kısmıyla boyunda,
kabartma çiçek motifleri ve tam
ortada bir kuş tasviri görülmektedir.
Ağız kısmı tamirlidir.

49. KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 33.5 cm.
d.ç.: 10 cm.
g.ç.: 15.5 cm.
Ağız kısmı üst gagası ile birlikte
ördek başı biçiminde, üst gaga yukarı
doğru spiral kıvrımlı, uzun boyunlu,
şişman gövdeli, düz kulplu ve diplidir.
Kırmızı hamurlu testi beyaz astar
üzerine tek renk yeşil sırlıdır. Ağız
kısmında iki yanda göz hissi veren
kabartma rozetlerle, bunların
üzerinde spiral kıvrımlar mevcuttur.
Ağzın arka kısmındaki üçgen açıklık
testinin doldurulması içindir. Boyun
ve gövdenin ortasında iri bir
kabartma çiçek görülmektedir.
Gövdedeki çiçek saplı olup etrafı üç
rozetle çevrelenmiştir. Kabartmalar,
altın yaldızla yapılmış, stilize lalelerle
zenginleştirilmiştir.

50. KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 41 cm.
d.ç.: 11 cm.
Ağız kısmı üst gagası ile birlikte
ördek başı biçiminde, kalın boyunlu,
şişman gövdeli, düz kulplu ve diplidir.
Kırmızı hamurlu testi beyaz astar
üzerine tek renk yeşil sırlıdır. Ağız
kısmında iki yanda göz hissi veren
kabartma rozetlerle, bunların
üzerinde spiral kıvrımlar mevcuttur.
Ağzın arkasında dolum için açıklık
vardır. Gövdenin ön kısmıyla
boyunda, kabartma çiçek motifleri ve
tam ortada bir kuş tasviri
görülmektedir. Ayrıca bütün bu
kabartmaların çevresi altın yaldızla
yapılmış stilize bitkisel motiflerle
bezenmiştir. Ağız kısmı tamirlidir.

51. KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 39.8 cm.
d.ç.: 11.7 cm.
g.ç.: 19 cm.
Şişman gövdeli, düz ağızlı ince uzun
boyunlu, burmalı kulplu ve düz
diplidir. Kırmızı hamurlu testi yeşil
renk sırla sırlanmıştır. Gövdenin altı
ve dip sırsızdır. Gövdenin ön
kısmında kabartma olarak yapılmış
bir hilal motifiyle bir arma vardır. Sır
üzerine siyah boya ile renklendirilen
bu kabartmaların çevresi ve testinin
boyun kısmı yine aynı boya ile
yapılmış, minik kırmızı ve sarı
beneklerle hareketlendirilmiş stilize
çiçek demetleriyle bezenmiştir.

52. TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 39.4 cm.
d.ç.: 11.5 cm.
g.ç.: 13 cm.
Gaga ağızlı, uzun boyunlu, şişman
gövdeli, düz kulplu ve yastık
tabanlıdır. hamurlu testi üzerinde
beyaz astar yer yer kullanılmış, krem
rengi sırla sırlanmış, mora bakan
kahverengi ve yeşil boya ile
renklendirilmiştir. Boynun iki yanında
içleri kabartma çiçeklerle dolgulanmış
ve iki rozetle boyuna bitiştirilmiş bir
çelenk bulunmaktadır. Gövdenin ön
kısmında plaka şeklinde gövdeye
tutturulmuş, ortası boş bırakılmış, üst
kısmında iki yana bakan stilize iki at
başı bulunan bir kabartma
görülmektedir. İki yanda içi boş
bırakılmış, açmış çiçek formunda
yuvalar bulunmaktadır. Ağız
kısmında ufak bir kırık mevcuttur.

54. AT BAŞLI TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 41 cm.
d.ç.: 10.5 cm.
Ağzı at başı şeklinde, uzun boylu,
şişman gövdeli, düz kulplu ve yastık
tabanlıdır. Kırmızı hamurlu testi
kahverengi sırla sırlanmış, sır üzerine
altın yaldız ve turuncu boya ile yer
yer bezemeler yapılmıştır. Testinin
ağız kısmında at başı, gemi, kanatları
ve ön ayakları yer almaktadır. Kulp
atın kuyruğu gibi düşünülmüştür.
Boynun etrafında çelenk gibi bir
çerçeve ve bunu boyuna birleştiren
birer rozet bulunmaktadır. Gövdenin
ön kısmında, plaka şeklinde
tutturulmuş, üzerinde kabartma
olarak yapılmış ay-yıldız ve güneş
motifleriyle oluşturulmuş bir Osmanlı
arması bulunmaktadır. Bu armanın
alt tarafında etrafı altın yaldızlı
beneklerle zenginleştirilmiş bir çiçek
kabartması yer almaktadır. Altın
yaldız armada çelenk kısmında ve
atın kanatlarında da kullanılmıştır.
Gövdenin iki yanında çiçek veya
mum koymak için yapılmış açmış
çiçek formunda iki çıkıntı mevcuttur.

55. AT BAŞLI TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 38 cm.
d.ç.: 9.7 cm
Ağzı at başı şeklinde, uzun boyunlu,
şişman gövdeli düz kulplu ve yastık
tabanlıdır. Kırmızı hamurlu testi koyu
kahverengi sırlıdır. Ayrıca yaldız,
kırmızı, yeşil, sarı, lacivert ve beyaz
renkler kullanılarak bezemeler
zenginleştirilmiştir. Testinin ağız
kısmında at başı, gemi kanatları ve
ön ayakları yer almaktadır. Kulp atın
kuyruğu gibi düşünülmüştür. Boynun
iki yanı sarı, kırmızı, lacivertle
boyanmış yaprak ve rozetlerle
çevrelenmiştir. Gövdenin ön
kısmında, plaka şeklinde tutturulmuş,
karnı delik, başı yana dönük,
kanatlarını açmış yaldız boyalı kartal
kabartması yer almaktadır. Bunun
altında, dikine yerleştirilmiş, yine
yaldız boyalı, etrafı kırmızı yeşil,
beyazla yapılmış stilize yapraklarla
çevrelenmiş, kabartma bir yaprak
bulunmaktadır. Gövdenin iki yanında
açmış çiçek formunda iki çıkıntı
mevcuttur ki bunlar mum ya da çiçek
koymak içindir. Atın kanatları olarak
düşünülerek yapılan ağız kısmındaki
yaldız boyalı iki yapraktan sağdakinin
uç kısmı kırıktır.

56. TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 49.5 cm.
d.ç.: 11 cm.
a.ç.: 7 cm.
g.ç.: 16 cm.
Geçme kapaklı, gaga ağızlı,
ince uzun boyunlu şişman
gövdeli, yivli kulplu, yüksek
halka kaidelidir. Kırmızı hamurlu
testi, sarı sır ve kahverengi boya
akıtmalıdır. Kapakların
tutamakları kabartma rozet
şeklindedir. Boyun ve gövdeler
kabartma rozetler, çiçekler,
dikine yerleştirilmiş birer yaprak
ve alttaki hilal motifleriyle
bezenmiştir. Boyun kısmında
ortada bir de püskül kabartması
görülmektedir.

57. TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 48.5 cm.
d.ç.: 11 cm.
a.ç.: 7 cm.
g.ç.: 16 cm.
Geçme kapaklı, gaga ağızlı, ince
uzun boyunlu şişman gövdeli, yivli
kulplu, yüksek halka kaidelidir.
Kırmızı hamurlu testi, sarı sır ve
kahverengi boya akıtmalıdır.
Kapakların tutamakları kabartma
rozet şeklindedir. Boyun ve gövdeler
kabartma rozetler, çiçekler, dikine
yerleştirilmiş birer yaprak ve alttaki
hilal motifleriyle bezenmiştir. Boyun
kısmında ortada bir de püskül
kabartması görülmektedir.

60. TESTİ
19.yy.
h.: 48.2 cm.
d.ç.: 11.8 cm.
a.ç.: 6.1 cm.
g.ç.: 22 cm.
Dışa dönük ağızlı, ince uzun boyunlu,
şişman karınlı, düz kulplu ve diplidir.
Kırmızı hamurlu testi beyaz astar
üzerine yeşil sırlıdır. Gövdesinin ön
kısmında barbutin tekniğiyle yapılmış
ay-yıldız motif görülmektedir. Bu
kabartmanın çevresi sır üzerine altın
yaldızla yapılmış stilize bitkisel
motifler ve kıvrımlı çizgilerle
bezenmiştir. Boyun kısmında da üç
sıra halinde dolanan yine altın
yaldızla yapılmış şeritler
görülmektedir. Gövdenin alt kısmı ve
dip sırsızdır. Ağız kısmında iki ufak
kırık mevcuttur.

61. ÇİFT KULPLU KÜP
18.yy. ortası - 19.yy. ortası
h.: 31.8 cm.
d.ç.: 9.7 cm.
a.ç.: 12.5 cm.
g.ç.: 20.5 cm.
Keskin profil ağızlı kısa ve kalın
boyunlu, dibe doğru daralan şişman
gövdeli, boyuna bitişik küçük çift
kulplu ve düz diplidir. Kırmızı hamurlu
küpün boyun kısmı beyaz astarla
astarlanmış, gövde üzerine ise beyaz
astarla dört büyük madalyon
yapılmıştır. Serbest fırça darbeleriyle
oluşturulan stilize bitkisel motifler
kahverengi ile renklendirilmiş ve küp
krem rengi sırla sırlanmıştır.
Gövdenin alt kısmı ve dip sırsızdır.
Dipte saksı deliği gibi bir delik vardır.
Boyun kısmı tamirlidir.

62. ÇİFT KULPLU KÜP
18.yy. ortası - 19.yy. ortası
h.: 40 cm.
d.ç.: 11.8 cm.
a.ç.: 14.5 cm.
g.ç.: 25 cm.
Keskin profil ağızlı, (düz ağızlı) kısa
ve kalın boyunlu, dibe doğru daralan
şişkin gövdeli, boyuna bitişik küçük
çift kulplu ve düz diplidir. Kırmızı
hamurlu küpün boyun kısmı beyaz
astarla astarlanmış, gövde üzerine
ise beyaz astarla dört büyük
madalyon yapılmıştır. Krem rengi
sırla sırlanan küp mora bakan
kahverengi ile desenlenmiştir.
Gövdedeki madalyonlar selvi ağaçları
ile bezenmiştir. Boyunda ise yine bir
önceki küpte olduğu gibi kafes
bordürleriyle altındaki dalgalı bordür
aynen kullanılmıştır. Gövdenin altı ve
dip sırsızdır. Ağız kısmında ufak bir
kırık mevcuttur.

63. ÇİFT KULPLU KAPAKLI
KÜP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 21.4 cm.
d.ç.: 10 cm.
a.ç.: 8.1 cm.
kapak a.ç.: 7.6 cm.
g.ç.: 18.5 cm.
Düz ağız üzerine oturan geçme
kapaklı, gövdeye bitişik yivli çift
kulplu, şişman gövdeli ve düz
diplidir. Kırmızı hamurlu küp,
beyaz astar üzerine yeşil sırla
tamamen sırlanmıştır. Dip kısmı
da dahil olmak üzere sırlanan
küpün sadece kapağının iç
kısmı sırsız bırakılmıştır.
Gövdenin ağza yakın kısmında,
her iki yüzde kabartma olarak
yapılmış bir çift asma yaprağı
bezeme dikkat çekmektedir.

64. KULPLU SÜRAHİ
19.yy.
h.: 16.3 cm.
d.ç.: 8.6 cm.
a.ç.: 10.7 cm.
Dışa dönük ağızlı, kalın kısa
boyunlu, şişman gövdeli, yivli
kulplu ve halka kaidelidir.
Kırmızı hamurlu kabın dış yüzü
yeşil boyalı ve sırlı, iç kısmı
beyaz astarlı ve sırlıdır.
Gövdenin ön kısmında ortada
dikine yerleştirilmiş kabartma bir
yaprak motifiyle iki yanında ve
üst kısmında birer tane yine
kabartma rozet yer almaktadır.
Bunlar altın yaldızla boyanmış
ve yer yer kırmızı beneklerle
bezenmiştir. Ayrıca
kabartmaların arasında siyah,
altın yaldız ve kırmızı boya ile
sır üzerine yapılmış stilize
bitkisel motifler görülmektedir.

65. KULPLU SÜRAHİ
19.yy.
h.: 18.2 cm.
d.ç.: 10 cm.
a.ç.: 10.8 cm.
Dışa dönük ağızlı, kısa kalın
boyunlu, şişman Gövdeli, yivli
kulplu ve halka kaidelidir.
Kırmızı hamurlu kabın dış yüzü
koyu kahverengi boyalı ve sırlı,
iç kısmı beyaz astarlı ve sırlıdır.
Gövdenin ön kısmında kabartma
olarak yapılmış, dikine
yerleştirilmiş bir yaprak ve
altında çiçeklerden oluşturulmuş
hilal şeklinde bir motif yer
almaktadır. Bunların çevresi sır
üzerine bej ve kırmızı boya ile
yapılmış stilize bitkisel motiflerle
hareketlendirilmiştir.

66. KULPLU SÜRAHİ
19.yy.
h.: 20.3 cm.
d.ç.: 9.3 cm.
a.ç.: 10 cm.
Dışa dönük ağızlı, kalın kısa boyunlu,
yivli kulplu ve yuvarlak kaidelidir.
Kırmızı hamurlu kabın dış yüzü koyu
kahverengi boyalı ve sırlı, iç kısmı
beyaz astarlı ve sırlıdır. Gövdenin ön
kısmında, kabartma olarak yapılmış
dikine yerleştirilmiş bir yaprak ve
altında bir hilal motifi yer almaktadır.
Bunların etrafı ise yeşil, kırmızı ve
mavi ile boyanmış stilize bitkilerle
çevrelenmiştir.

66. KULPLU SÜRAHİ
19.yy.
h.: 20.3 cm.
d.ç.: 9.3 cm.
a.ç.: 10 cm.
Dışa dönük ağızlı, kalın kısa boyunlu,
yivli kulplu ve yuvarlak kaidelidir.
Kırmızı hamurlu kabın dış yüzü koyu
kahverengi boyalı ve sırlı, iç kısmı
beyaz astarlı ve sırlıdır. Gövdenin ön
kısmında, kabartma olarak yapılmış
dikine yerleştirilmiş bir yaprak ve
altında bir hilal motifi yer almaktadır.
Bunların etrafı ise yeşil, kırmızı ve
mavi ile boyanmış stilize bitkilerle
çevrelenmiştir.

68. KULPLU SÜRAHİ
19.yy.
h.: 22.4 cm.
d.ç.: 8.4 cm.
a.ç.: 9.9 cm.
Dışa dönük ağızlı, kalın boyunlu,
şişman gövdeli, burmalı kulplu ve
halka kaidelidir. Kırmızı hamurlu
sürahi beyaz astar üzerine
kahverengi akıtmalı krem rengi
sırlıdır. Gövdenin ön kısmında dikine
yerleştirilmiş, kenarları dilimli, altın
yaldız boyalı bir yaprak kabartması
görülmektedir. Ayrıca yine altın yaldız
ve kırmızı boya ile yaprağın
çevresine stilize bitkisel motifler
yapılmıştır.

69. KULPLU SÜRAHİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 28.2 cm.
d.ç.: 10.8 cm.
a.ç.: 10.7 cm.
Gaga ağızlı, kalın kısa boyunlu,
şişman gövdeli, burmalı kulplu ve
halka kaidelidir. Kırmızı hamurlu
sürahi beyaz astar üzerine
kahverengi ve yeşil akıtmalı olup
krem rengi sırlıdır. Gövdenin ön
kısmında kabartma olarak yapılmış
minik çiçeklerle bezenmiş bir motif
bulunmaktadır.

72. KAPAKLI ÇUKUR SAHAN
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 13.4 cm.
d.ç.: 6.6 cm.
a.ç.: 21.7 cm.
kapak a.ç.: 18.7 cm.
Kırmızı hamurlu, yeşil sırlı, günlük
kullanım için yapılmış oldukça sade
görünümlü kap. Kabın kenarları fisto
sekinde çıkıntılı bir bordürle
çevrelenmiştir. Ufak bir tutamağı
bulunan kapağın kenarında sır
üzerine altın yaldızla yapılmış bir
bordür halinde dolanan stilize çiçek
dizisi görülmektedir. Kabın içi ve belli
bir yere kadar dış yüzeyi, kapağın ise
sadece dış kısmı sırlıdır. Kap, kapaklı
bakır çukur sahanların formunu
yansıtmaktadır.

73. KAPAKLI ÇUKUR SAHAN
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 13.8 cm.
d.ç.: 7.3 cm.
a.ç.: 21.9 cm.
kapak a.ç.: 18.7 cm.
Kırmızı hamurlu, yeşil sırlı günlük
kullanım için yapılmış oldukça sade
görünümlü kap. Kabın kenarları fisto
şeklinde çıkıntılı bir bordürle
çevrelenmiştir. Ufak bir tutamağı
bulunan kapağın kenarında, bugün
çoğu dökük olmakla beraber yer yer
görülebilen, sır üzerine altın yaldızla
yapılmış stilize çiçek dizisinden
oluşan bir bordür dolanmaktadır.
Kabın içi ve dip kısmı hariç olmak
üzere dış yüzü ile, kapağın ise
sadece dış kısmı sırlıdır. Kap, kapaklı
bakır çukur sahanların formunu
yansıtmaktadır.

74. KAPAKLI ÇUKUR SAHAN
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 13.4 cm.
d.ç.: 7.1 cm.
a.ç.: 21.9 cm.
kapak a.ç.: 18.5 cm.
Kırmızı hamurlu, kahverengi sırlı,
günlük kullanım için yapılmış oldukça
sade görünümlü kap. Kabın kenarları
fisto şeklinde çıkıntılı bir bordürle
çevrelenmiştir. Ufak bir tutamağı
bulunan kapağın kenarında, sır
üzerine altın yaldız ve kırmızı boya
ile yapılmış bir bordür halinde
dolanan stilize çiçek dizisi
görülmektedir. Altın yaldız ve kırmızı
renk ince bir bordür şeklinde kabın
fisto çıkıntılarına da sürülmüştür. Dip
kısmıyla, kapağının içi haricindeki her
tarafı sırlıdır. Kap, kapaklı bakır çukur
sahanların formunu yansıtmaktadır.

75. KAPAKLI ÇUKUR SAHAN
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 12 cm.
d.ç.: 6.8 cm.
a.ç.: 21.1 cm.
kapak a.ç.: 17.5 cm.
Kırmızı hamurlu, beyaz astar
akıtmalı, açık sarı sırlıdır. Sarı sırın
içinde yer yer yeşil vardır. Günlük
kullanım için yapılmış olan bu kase
diğerlerine oranla daha basit
görünümlüdür. Kabın kenarları fisto
şeklinde çıkıntılı bir bordürle
çevrelenmiştir. İçi de aynı şekilde
astar ve yeşil akıtma ile
hareketlendirilmiştir. Kap kapaklı
bakır çukur sahanların formunu
yansıtmaktadır.

76. KAPAKLI KASE
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 18 cm.
ağız ç.: 19.5 cm.
dip ç.: 8.6 cm.
kapak ç.: 16.2 cm
Dışa dönük ağız kenarı fisto şeklinde
dilimli, dibe doğru daralan çukur
gövdeli, yüksek kaideli halka ayaklı,
kubbemsi geçme kapaklıdır. Kırmızı
hamurlu, beyaz astar üzerine yeşil
sırlıdır. Minik bir tutamağı bulunan
kapağın kenarında önceleri altın
yaldızla yapılmış bitkisel bir bordür
olduğu kalan izlerden
anlaşılmaktadır.

78. MANGAL
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 41.8 cm.
d.ç.: 26 cm.
mangal kenar çapı: 36 cm.
kapak d.ç.: 31.3 cm.
kapak a.ç.: 9 cm.
Dışa dönük ağızlı, aşağı doğru
daralan çukur gövdeli ve dibe doğru
genişleyen konik ayaklıdır. Kubbe
formlu kapağı çift kulplu olup,
ortasında yuvarlak açıklığı,
kenarlarda da hava delikleri vardır.
Kırmızı hamurlu mangal beyaz astar
üzerine yeşil sırlıdır. Mangalın ve
kapağının ağız kısımları ince yivlerle
hareketlendirilmiştir. Kapağın
kulplarının üzerinde üçer tane
kabartma rozet görülmektedir. Ayrıca
kulplar arasına yerleştirilen ikişer
stilize çiçek kabartmasıyla kapak
bezenmiştir.

79. MANGAL
19.yy. sonu
h.: 24 cm.
d.ç.: 16 cm.
mangal kenar ç.: 22.5 cm.
kapak dip ç.: 19.3 cm.
kapak ağız ç.: 6.8 cm.
Dışa dönük ağızlı, aşağı doğru
daralan çukur gövdeli ve dibe doğru
genişleyen konik ayaklıdır. Kubbe
formlu kapağı çift kulplu olup,
ortasında yuvarlak açıklığı,
kenarlarda da hava delikleri vardır.
Kırmızı hamurlu mangal beyaz astar
üzerine yeşil sırlıdır. Mangalın ve
kapağının ağız kısımları ince yivlerle
hareketlendirilmiştir. Kapağın
kulplarının üzerinde ikişer tane
kabartma rozet görülmektedir. Ayrıca
kulplar arasına yerleştirilen birer
çiçekli saplı yaprak kabartmasıyla
kapak bezenmiştir.

80. İBRİK
20.yy.
h.: 14 cm.
a.ç.: 3.6 cm.
d.ç.: 6 cm.
k.ç.: 8.5 cm.
Şişkin gövdeli, dik uzun emzikli, düz
kulplu kırmızı hamur üzerine yeşil
sırlı küçük ibrik. Gövdenin alt kısmı
sırsızdır. 79 Numaralı küçük
mangalın üzerine oturtulmuştur.

83. ŞEKERLİK
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 28.8 cm.
d.ç.: 22.5 cm.
Kırmızı hamurlu, kahverengi ve bejin
çeşitli tonlarıyla renklendirilmiş
şekerliğin gövdesi görünüş itibarıyla
ağaç kütüğü gibidir. Kalın, geniş ve
düz bir dip üzerinde üç kola ayrılmış
bir gövde vardır. Gövde ince dallar,
halatlar ve büyüklü küçüklü
kabaralarla hareketlendirilmiştir.
Ortada büyük bir çanak mevcuttur.
Bu çanak, üç kola ayrılmış ve
tepelerinde yuvalar bulunan kolların
ortasına yerleştirilmiştir. Gövde
üzerindeki ince dalların bazılarının
uçları kırıktır.

84. ŞEKERLİK
19.yy. sonu - 20.yy başı
h.: 12.8 cm.
a.ç.: 11 cm.
Kenarları dilimli düz plaka üzerine
oturtulan üç at tarafından taşınan,
çevresi kabartma çiçeklerle bezenmiş
şekerlik. Çanağı taşıyan atlar birer
iple, içleri boş bırakılmış birer kazığa
bağlanmış gibidir. Kırmızı hamurlu
kap üzerinde beyaz astar yer yer
kullanılmış, yeşil ve kahverengi sır
akıtmalı parça, şeffaf renksiz sırla
sırlanmıştır.

85. BİBLO ÇANAK
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 10.5 cm.
u.: 27.5 cm.
Kırmızı hamurlu parça üzerinde
beyaz astar yer yer kullanılmış, yeşil
ve kahverengi sır akıtmalı kap, sarı
renkli sırla sırlanmıştır. Düz bir tabla
üzerine, kabartma çiçek ve dallarla
hareketlendirilmiş bir çanak ve önüne
onu çeker gibi yerleştirilmiş bir at
oturtulmuştur. Atın önünde suluk gibi
içi boş bir kap bulunmakta ve
yanlarda da atlamalı olarak
yerleştirilmiş rozet ile silindir şeklinde
yuvalar görülmekledir. Silindir
şeklindeki yuvalardan ikisi kırıktır.

86. KAPAKLI ŞEKERLİK
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 18 cm.
d.ç.: 8.3 cm.
a.ç.: 9.6 cm.
Halka kaideli ayaklı bir dip üzerinde
etrafı içleri boş yuvalarla
çevrelenmiş, üzerinde geçme bir
kapağı bulunan düz ağızlı bir çanak.
Kırmızı hamurlu kap üzerinde beyaz
astar yer yer kullanılmış, kahverengi
ve yeşil alacalı zemin krem rengi sırla
sırlanmıştır. Çanağın etrafındaki
yuvaların araları rozet dolguludur.
Kapağın tutamağı bir kuş olup iki
yanında ve önünde birer rozet
bulunmaktadır. Kapak üzerindeki
kabartmalar altın yaldız boyamadır.

87. KAPAKLI ŞEKERLİK
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 19.8 cm.
d.ç.: 8.5 cm.
a.ç.: 9.5 cm.
Halka kaideli ayaklı bir dip üzerinde
etrafı, içleri boş yuvalarla
çevrelenmiş, üzerinde geçme bir
kapağı bulunan düz ağızlı çanak.
Kırmızı hamurlu kap üzerinde beyaz
astar yer yer kullanılmış, kahverengi
ve yeşil alacalı zemin sarı sırla
sırlanmıştır. Çanağın etrafındaki
atlamalı olarak bir kısa bir uzun
dolanan yuvaların aralarında birer
rozet bulunmaktadır. Kapağın
tutamağı stilize bir inek gibi büyük
baş bir hayvanı andırmaktadır. Ön
ayaklarıyla kova gibi bir kabı, arka
ayaklarıyla da iki yanındaki rozeti
tutmaktadır.

88. ÇİFT ÇANAKLAR
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 16 cm.
u.: 23 cm.
a.ç.: 9.7 cm.
Düz bir tabla üzerine yerleştirilmiş
ortadaki kuş şeklindeki tutamakla
bağlanmış geçme kapaklı çanaklar.
Kırmızı hamurlu kap üzerinde beyaz
astar yer yer kullanılmış ve krem
rengi sıra yeşille kahverengi akıtma
olarak katılmıştır. Her iki çanağın
gövde kısımları aynıdır. Atlamalı
olarak yerleştirilen kabartma rozet ve
dal çıkıntıları çepeçevre gövdeyi
sarmıştır. Kapaklardan birinin
tutamağı kuş şeklindedir ve
yanındaki rozetlerle
hareketlendirilmiştir. Diğer kapak
üzerinde ise ortada aslana benzer bir
hayvan, çevresinde de biri büyük
olmak üzere toplam dört tane içleri
boş yuva bulunmaktadır.

89. KAPAKLI ŞEKERLİK
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 13.4 cm.
u.: 13 cm.
Düz ağızlı, oval gövdeli, gövdeye
bitişik çift kulplu, düz dipli, kapaklı
şekerlik, kırmızı hamurlu kap
kahverengi sırlıdır. Gövdenin uzun
kenarlarına kabartma çiçek
motifleriyle bir bezeme yapılmıştır.
Kapağın tutamağı kanatlarını açmış
kuş şeklindedir.

90. ÇİFTE ŞEKERLİK
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 14.7 cm.
u.: 27.5 cm.
Kenarları hareketli bir tepsi üzerine
oturtulmuş, düz ağızlı, oval gövdeli,
gövdeye bitişik çift kulplu, kapaklı bir
çift şekerlik. Kırmızı hamurlu kaplar
ve tepsi kahverengi sırlıdır. Tepsinin
kenarları kabartma çiçeklerle
bezenmiştir. Şekerliklerin
gövdelerinin uzun kenarlarında da
yine kabartma çiçekler görülmektedir.
Kapakların tutamakları kanatlarını
açmış kuş şeklindedir. Kahve-şeker
takım olma ihtimali yüksektir.

91. ÇİFTE ŞEKERLİK
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 16.5 cm.
u.: 22.5 cm.
Oval formlu, sepet örgülü bir kaba
monte edilmiş, yüksek ayaklı,
yuvarlak gövdeli, düz ağızlı, kapaklı
bir çift şekerlik. Kırmızı hamurlu kap
kahverengi sırlı olup, altın yaldız ve
kırmızı beneklerle bezenmiştir.
Ortasında halka şeklinde bir sapı
bulunan şekerliğin uzun kenarları,
birleşme noktasında iri bir çiçek
bulunan iki büyük yaprakla
kaplanmıştır. Bu kabartmalar altın
yaldızla boyanmış ve kırmızı
noktalarla hareketlendirilmiştir.
Şekerliklerin gövdelerinde birer
kabartma rozet ve yanında yine aynı
boyalarla yapılmış yuvarlaklar
görülmektedir. Çifte şekerliğin
tutamağı kuş şeklinde olan
kapaklarından bugün sadece bir
tanesi mevcuttur. Ayrıca sepet
şeklindeki altlığın yandaki çıkıntısı da
kırıktır.

92. VAZO
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 14.5 cm.
d.ç.: 7.6 cm.
u.: 15.5 cm.
Tırtıklı ağızlı, oval yassı gövdeli, çift
kulplu, yuvarlak yüksek ayaklıdır.
Kırmızı hamurlu kap kahverengi
sırlıdır. Vazonun içi sırsızdır.
Gövdenin ortasına dikine
yerleştirilmiş kabartma birer yaprak
oturtulmuştur. Yaprakların etrafı,
beyaz, kırmızı, sarı ve yeşil boya ile
yapılmış stilize yapraklarla
bezenmiştir.

94. ÇİFTE FIÇI
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 20.5 cm.
d.ç.: 11.5 cm.
u.: 20 cm.
Yuvarlak yüksek ayaklı olup, gövde
iki kola ayrılmakta, her kol üzerinde
yan yatırılmış, birer madeni
muslukları olan fıçılar bulunmaktadır.
Fıçıların üzerinde, dışa dönük
yuvarlak ağızlı doldurma delikleri
vardır. Kırmızı hamurlu fıçılar koyu
kahverengi sırlıdır. Ayak, gövde ve iki
fıçının birleştiği yerde, kabartma
rozet ve çiçekler bulunmaktadır.

95. FIÇI
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 15.2 cm.
u.: 21.3 cm.
Ayaksız, şişkin gövdeli, dışa dönük
yuvarlak ağızlı, açma yeri oymalı
madeni musluklu fıçı. Kırmızı
hamurlu kap kahverengi sır akıtmalı
koyu sarı sırlıdır. Gövde üzerinde
kabartma olarak yapılmış iri yapraklar
bulunmaktadır. Musluğun olduğu
yuvarlak yüzle, arka yüzde yine
kabartma birer rozet görülmektedir.

96. GAZ LAMBASI
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 11.3 cm.
u.: 31.3 cm.
Dikdörtgen bir kaide üzerine
oturtulmuş, gemi biçiminde, üzerinde
madeni mekanizması ve saydam
cam şişesi de bulunan gaz lambası
kırmızı hamurlu parça kahverengi
sırlıdır. Geminin gövdesi sır üzerine
kırmızı, beyaz, sarı, yeşil ve lacivert
boya ile yapılmış bezemelere
sahiptir. Gövde üzerinde önde
kabartma olarak yapılmış çapalar da
mevcuttur.

97. GAZ LAMBASI
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 19 cm.
u.: 63 cm.
e.: 10 cm.
Geniş tabanlı üçlü kızağa alınmış olan
buharlı savaş gemisi modeli gaz lambası.
Kırmızı hamurlu, kahverengi sırlı ve sarı
yaldız sır üstü bezemelidir. Baş tarafında
ucu kırık uzun mahmuz vardır. Su kesimi
sır üstü kırmızı boyalıdır. Baş boynuzu
kökten kırıktır. Güverte küpeşteleri yaldız
boyalı halat silme şeklindedir. Abartılı baş
omuzluk küpeşteleri (İskele tarafındakinin
bir bölümü ile oradaki topun ucu ve ambar
havalandırması kırıktır). Arkasında ve kıç
güvertede ikişer tane tekerlekli top vardır.
Dört köşesinde çeşitli yönlere dönük ambar
havalandırmaları bulunan iki bölmenin her
iki yönünde gemi merdivenleri bulunur.
Borda yönleri 5'er kemerli pencere dizisine
sahiptir. Küpeşte altında sancak
bordasında 8, iskele bordasında 7 lomboz
pencere vardır. İskele tarafında seyir yönü
aksine eğimli iki merdiven kabartması ve
baş omuzluğunda toplanmış iki çapa
görülür. İç kısmında ortak hazneye sahip iki
lamba monte yeri, iki kamara bölmesinin
üst güvertelerindedir. Kıç taraftakinin sarı
bileziği yerindedir. Güvertede baş ve kıç
bandıra ve flama yuvaları, top güllesi
kümeleri, fıçılar gibi ayrıntılar işlenmiştir. Su
kesimi seviyesinde pervane ve dümen
görülür.

99. YAZI TAKIMI
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 10.8 cm.
u.: 22.8 cm.
Yarım daire bir taban üzerine
oturtulmuş üç adet yuvadan ibarettir.
Bunlardan ortadaki mürekkeplik iki
yandakiler kalemlik olmalıdır. Kırmızı
hamurlu takım, kahverengi akıtmalı
koyu sarı sırlıdır. Yer yer, sır üzerine
altın yaldızla boyama yapılmıştır.
Yarım dairenin yuvarlak kenarına
kale görünümü verilmiş, aralara
toplar yerleştirilmiş, kabartma
rozetlerle bezenmiştir. Mürekkeplik
kısmı tamirlidir.

100. YAZI TAKIMI
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 13.5 cm.
u.: 15 cm.
g.: 11 cm.
Dikdörtgen prizma şeklinde yapılmış,
üzerinde iki yuvası bulunan yazı
takımı. Kırmızı hamurlu parça
üzerinde astar serpme olarak
kullanılmış, mora bakan kahverengi
tonları ve yeşil boya ile
renklendirilmiş, şeffaf renksiz sırla
sırlanmıştır. Yazı takımı kabartma
çiçeklerle bezenmiştir.

101. EFE BİÇİMİNDE KAPAK
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 15.6 cm.
d.ç.: 12.2 cm.
Dizleri üzerinde oturmuş, efe
biçiminde yapılmış çanak kapağı.
İnsan figürü kapağın tutamağı
şeklinde düşünülmüştür. Kırmızı
hamurlu parça sarı renkli sırlıdır.
Beyaz astarın yer yer kullanıldığı
kapakta yeşil ve kahverengi sır
akıtma olarak kullanılmıştır. Efenin
püsküllü başlığı ve belindeki, içine
silahlar sokulmuş kuşağı kırmızı
boyalıdır. Kucağında ise bir eliyle
tuttuğu kılıcı görülmektedir.

102. KALEMLİK
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 13.5 cm.
u.: 16 cm.
Kenarları hareketli bir tabla üzerine
monte edilmiş, ortada bir aslan
figürüyle bir yanında biri uzun biri
kısa iki kalemlik, diğer yanında
kenarları dilimli, açmış çiçek
formunda bir kaptan oluşan dekoratif
kalemlik. Kırmızı hamurlu parça koyu
kahverengi sırlıdır. Görünüm olarak
aslan doğal ortamında verilmiştir. Alt
tabla, toprak zemin gibi düşünülerek
düzgün olmayan kabarıklarla
yapılmıştır. Kalemliklerin gövdesi
ağaç kütüğü şeklinde tırtıklı ve yer
yer yüzeysel çıkıntıları ile verilmiştir.

103. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 17.5 cm.
u.: 21.5 cm.
e.: 8.5 cm.
Oval bir tabla üzerine yerleştirilmiş,
oturan aslan biçimli kap. Kırmızı
hamurlu obje yeşil sırla sırlanmıştır.
Beyaz astar sır altında yer yer akıtma
şeklinde kullanılarak iki renkli
görünüm kazandırılmıştır. Kuyruk
üzerindeki yuvarlak delik kabın
doldurulması içindir. Aslanın kuyruğu
sırta doğru kıvrımlar yaparak
uzanmaktadır. Göğüste, ön ayak
omuzlarında ve arka ayak
kalçalarında kabartma rozetler
görülmektedir. Yüz detayları ve yele
hamur yapıştırma tekniğiyle çizgisel
olarak belirlenmiştir. Ön ayakları
arasında bir top tutmaktadır. Sol
bacak kırıktır. Ancak sırlamadan
önce kırılmış olduğu bu bölümdeki
astar ve sır uygulamasından
anlaşılmaktadır.

104. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu - 20.yy.başı
h.: 23.5 cm.
u.: 20.5 cm.
e.: 8 cm.
Ayakta duran stilize aslan biçimli
kap. Kırmızı hamurlu parça,
beyaz astar üzerine yeşille
renklendirilmiş sarı renkli sırla
sırlanmıştır. Ayrıca yer yer sır
üstü boya da kullanılarak
hareket kazandırılmıştır. Yüz
detayları ve yere hamur
yapıştırma tekniğiyle çizgisel
olarak belirlenmiştir. Göğüs
kısmında kabartma bir rozet
görülmektedir. Kuyruk dekoratif
kıvrımlarla yeleye kadar
uzatılmıştır. Kap bilezikli dizlere
kadar sırlanmış, ayak kısımları
sırsız bırakılmıştır.

105. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 24.5 cm.
u.: 20.5 cm.
e.: 8 cm.
Ayakta duran stilize aslan biçimli
kap. Kırmızı hamurlu obje yeşil
sırla sırlanmıştır. Beyaz astar sır
altında yer yer akıtma şeklinde
kullanılarak iki renkli görünüm
kazandırılmıştır. Kıvrımlı uzun
kuyruğun yan tarafındaki
yuvarlak delik kabın
doldurulması için açılmıştır. Yüz
detayları ve yele hamur
yapıştırma tekniğiyle
oluşturulmuştur. Göğüs
kısmında kabartma rozet yer
almaktadır. Parça bilezikli
dizlere kadar sırlanmıştır.

106. ASLAN BİÇİMİNDE KAP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 19 cm.
u.: 14.5 cm.
Ayakta duran stilize aslan biçimli
kap. Kırmızı hamurlu kap beyaz
astar üzerine mora bakan
kahverengi boya ile
renklendirilmiş, şeffaf renksiz
sırla sırlanmıştır. Yüz detayları
ve yele barbutin tekniğiyle
yapılmıştır. Göğüs kısmında
kabartma bir rozet
görülmektedir. Kuyruk sırta
doğru kıvrımlar yaparak
uzamaktadır ve kuyruğun
altındaki delik kabın
doldurulması için açılmıştır.
Aslanın kulaklarından biri
kırıktır.

108. KUĞU BİÇİMLİ BİBLO
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 10.5 cm.
u.: 14 cm.
g.: 4.7 cm.
Oval kaidelere oturtulmuş,
birbirinin eşi olan kuğular.
Kırmızı hamurlu parçalar
üzerinde az miktarda kullanılan
astarla renklendirme yapılmış,
kahverengi ve yeşille hareketlilik
sağlanmıştır. Gövde ve kanat
kısımlarında kabartmalar
yapılarak tüy hissi verilmeye
çalışılmıştır. Gövdenin üst kısmı
içine bir şey konulması için açık
bırakılmıştır.

110. KAPLUMBAĞA
ŞEKLİNDE ŞAMDAN
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 4.5 cm.
u.: 18.5 cm.
g.: 11 cm.
Sırt kısmında kare açıklık
bulunan kaplumbağa şeklinde
yapılmış, içinde mum yakılan
parça. Kırmızı hamurlu obje
beyaz astar üzerine yeşil ve
kahverengi ile renklendirilmiş,
şeffaf renksiz sırla sırlanmıştır.
Kaplumbağanın kabuğu
kazınarak balık pulu gibi
hareketli bir görünüm
kazandırılmıştır. Yere oturan
kısmı ise düz kırmızı
hamurdandır.

111. DEVE BİÇİMİNDE KAP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 12.4 cm.
u.: 23 cm.
e.: 9 cm.
Altı köşeli bir tabla üzerine
oturtulmuş, dizleri üzerinde yere
çökmüş, boynunun ileri uzatmış,
eyerli, deve biçiminde kap.
Kırmızı hamurlu kap sarı sırla
sırlanmıştır. Gövdesi sır üstüne
uygulanmış kırmızı ve yeşil boya
ile yapılmış stilize bitkisel
kıvrımlarla renklendirilmiştir.
Ayrıca gövde üzerinde kabartma
rozetler görülmektedir. Eyerin
üzerindeki delikten doldurulan
kap devenin ağzından
boşaltılabilmektedir.

112. DEVE BİÇİMİNDE KAP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 10 cm.
u.: 20 cm.
e.: 8 cm.
Oval bir tabla üzerine
oturtulmuş, dizleri üzerinde yere
çökmüş, boynunu ileri uzatmış,
eyerli, deve biçiminde kap.
Kırmızı hamurlu kap sarı sırla
sırlanmıştır. Gövdenin üst
kısmında dolanan kabartma
olarak yapılmış yapraklı dal
kıvrımı dikkat çekicidir. Aynı
motif alt kısımda sır üstüne
beyaz boya ile tekrarlanmıştır.
Gövdenin üst tarafındaki
yuvarlak delik kabın
doldurulması için açılmıştır,
ayaklar eyer ve boyundaki ip
şeklindeki kıvrımlar hamur
yapıştırma tekniğiyle
oluşturulmuştur.

113. DEVE BİÇİMİNDE KAP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 10.5 cm.
u.: 22 cm.
e.: 8.5 cm.
Yeşil renkli bu deve biçimli kap
form olarak 112 numaralı
parçanın eşidir.

114. DEVE BİÇİMİNDE KAP
19. yy. sonu - 20.yy başı
h.: 16 cm.
u.: 24 cm.
e.: 8.5 cm.
Ayakta duran stilize deve biçimli
kap. Kırmızı hamurlu parça yeşil
ve kahverengi ile renklendirilmiş
açık sarı renkli sırla sırlanmıştır.
Ayrıca sır üzerine altın yaldızla
yoğun biçimde bezeme
yapılmıştır. Hörgüç kısmı, kıvrık
dal üzerine yapraklı kabartma
bezeme ile zenginleştirilmiştir.
Boyun kısmına dolanmış ip
hamur yapıştırma tekniğiyle
oluşturulmuştur.

115. AT BİÇİMİNDE KAP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 21.4 cm.
u.: 17 cm.
Ayakta duran, ayakları bilezikli,
uzun bacaklı ve boyunlu, eyerli,
at biçimli kap. Kırmızı hamurlu
parça üzerinde beyaz astar yer
yer kullanılmış, şeffaf renksiz
sırla sırlanmış, sırın arasına
yeşil ve kahverengi boya
katılarak renklendirilmiştir.
Ayrıca sır üzerine beyaz, san,
kırmızı ve lacivert boya ile
bezemeler yapılmıştır. Eyerinin
üzeri kabartma beneklerle
hareketlendirilmiştir. Kuyruk
üzerindeki delikten doldurulan
kabın atın ağız kısmındaki
küçük delikten boşaltıldığı
düşünülmektedir.

116. AT BİÇİMİNDE KAP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 21.8 cm.
u.: 19.3 cm.
e.: 8.8 cm.
Ayakta duran, ayakları bilezikli,
uzun bacaklı, eyerli, at biçimli
kap. Kırmızı hamurlu kap, beyaz
astar üzerine, yer yer yeşil boya
ile renklendirilmiş açık krem
rengi sırla sırlanmıştır. Ayrıca
figür üzerine koyu yeşil boya ile
yapılmış kıvrık dal ve beneklerle
bezenmiştir. Gövdenin ön
kısmında, kabartma, iri bir rozet
görülmektedir. Gövdenin arka
tarafındaki yuvarlak açıklık
kabın doldurulması için
acıtmıştır. Bilezikli ayaklar
kırmızı boyalıdır.

117. AT BİÇİMİNDE KAP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 19.4 cm.
u.: 18 cm.
e.: 8 cm.
Form olarak yine daha
öncekilerle (115-116) aynı
formda, biraz daha küçük olarak
yapılmış at figürünü. Koyu
kahverengi sırla sırlanan kap sır
üzerine altın yaldız ve turuncu
boya ile yapılmış kıvrık dallarla
bezenmiştir.

118. AT BİÇİMİNDE KAP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 23.5 cm.
u.: 20 cm.
e.: 9.5 cm.
Form olarak 115-116 ve 117
numaralı parçalarla aynı olan,
fakat onlardan biraz daha büyük
yapılmış at fîgürünü. Kırmızı
hamurlu parça yeşil sırlıdır. Sırın
altında serpme olarak kullanılan
astarla iki renkli gölünüm
sağlanmıştır. Ayrıca sır üzerine
altın yaldızla yapılan bezemeler
kırmızı beneklerle
hareketlendirilmiştir. Ayaklar
yine diğerleri gibi kırmızı
boyalıdır.

119. AT BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 21 cm.
u.: 17.5 cm.
e.: 7.5 cm.
Form olarak kendinden
öncekilerin eşi olan bu at biçimli
kap küçük boyutlu olmasına
rağmen ağırlığının fazlalığıyla
dikkati çekmektedir. 118
numaralı parça gibi bu parça da
yeşil renklidir. Diğer parçalardan
farklı olarak, bu atın gövdesinin
ön kısmında kabartma rozet
yerine iri bir yaprak olduğu
görülmektedir.

120. BOĞA BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 22.5 cm.
u.: 17 cm.
e.: 7.5 cm.
Ayakta duran stilize boğa biçimli kap.
Kırmızı hamurlu parça beyaz astar
üzerine, yer yer yeşil boya ile
renklendirilmiş açık krem rengi sırla
sırlanmıştır. İnce boyunlu boğanın
boynuzları üst tarafta birleşmiştir.
Gövdenin ön kısmında kabartma
olarak yapılmış iri bir rozet mevcuttur.
Kuyruk kısmının üst tarafındaki
yuvarlak açıklık kabın doldurulması
için açılmıştır. Sırtın ortasında
burmalı hamurdan oluşturulmuş
yuvarlak bir tutamak görülmektedir.

121. ÇİFT KULPLU TESTİ
19.yy. sonu
h.: 44.5 cm.
d.ç.: 10.5 cm.
a.ç.: 7.1 cm.
g.ç.: 17.1 cm.
Çift kulplu, şişkin gövdeli, düz
ağızlı, ince uzun boyunlu ve
halka kaidelidir. Kırmızı hamurlu
testi beyaz astar üzerine yeşil
akıtmalı şeffaf renksiz sırlıdır.
Gövdenin iki yüzünde, kabartma
olarak ortada büyük bir rozet ve
onu çevreleyen rozet çiçekler,
boyunda üst üste iki rozet ve
kulp bitim yerlerinde de birer
yaprak motifi bulunur.

123. KULPLU TESTİ
19.yy. sonu
h.: 43.2 cm.
d.ç.: 10.4 cm.
a.c.: 6.9 cm.
g.ç.: 16.5 cm.
Dışa dönük ağızlı, ince uzun
boyunlu, şişman karınlı, kıvrık
kulplu ve yastık tabanlıdır.
Kırmızı hamurlu testi, beyaz
astar üzerine siyah sırlıdır.
Boyun ve gövdenin ön yüzeyi
kabartma olarak silme rozet
çiçekler, çiçek demeti ve yaprak
motifleri ile bezenmiştir. Silinmiş
olmakla birlikte sır üzerinde yeşil
boya ile yapılmış stilize çiçek
motifleri ve yapraklar fark
edilmektedir.

124. KULPLU TESTİ
19.yy. sonu
h.: 36 cm.
d.ç.: 10.3 cm.
a.ç.: 7.9 cm.
g.ç.: 14.6 cm.
Dışa dönük ağızlı, ince uzun
boyunlu, şişman karınlı kıvrık
kulplu ve yastık tabanlıdır.
Kırmızı hamurlu testi, beyaz
astar üzerine siyah sırlıdır.
Gövdenin ön yüzünde kabartma
olarak yapılmış yapraklı bir dal
motifi görülmektedir. Yapraklar
iki yana doğru simetrik olarak
açılmıştır. Yaprakların arasında
ve kulbun gövde üzerindeki bitiş
yerinde kabartma çiçekler
bulunmaktadır.

125. TESTİ
19.yy. sonu
h.: 35.4 cm.
d.ç.: 9.2 cm.
a.ç: 6.4 cm.
g.ç.: 14.3 cm.
Ağız kısmı stilize kuşbaşı
şeklinde, uzun boyunlu, şişman
karınlı, kıvrık kulplu ve halka
kaidelidir. Kırmızı hamurlu testi
astarsız ve sırsızdır. Gövdenin
ön yüzü kabartma olarak iki
yana doğru simetrik olarak
açılmış yapraklar, rozet çiçekler,
stilize bitkisel motifler ile
bezelidir. Boyunda da rozet
çiçekler ve püskülleri aşağıya
doğru sarkan girlantlı bir
bezeme vardır.

126. ŞİŞE
19 yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 19.2 cm.
d.ç.: 8.6 cm.
a.ç.: 4.6 cm.
g.ç.: 12.1 cm.
Armudi gövdeli, ince uzun
boyunlu, dışa dönük ağızlı,
halka kaidelidir. Kırmızı hamurlu
şişe beyaz astar üzerine yeşil
akıtmalı sarı sırlıdır. Gövde
kabartma olarak yapılmış
rozetler ve güller ile bezenmiştir.
Aralarda sır üstüne kahverengi
renkte boya ile yapılmış yatık
yaprak motifleri vardır.

127. VAZO
19.yy. sonu
h.: 42.1 cm.
d.ç.: 13.9 cm.
a.ç.: 14.9 cm.
g.ç.: 14.1 cm.
Açılmış bir çiçek şeklinde geniş
ve dalgalı ağızlı, ince uzun
boyunlu, şişman gövdeli ve
bilezikli yüksek ayaklıdır. Kırmızı
hamurlu vazo, beyaz astarlı
mor, yeşil akıtmalı, krem rengi
sırlıdır. Gövde kabartma olarak,
alternatif bir düzende, üç adet
yaprak ve üç adet rozet çiçek
motifi ile bezenmiştir.
Yaprakların altlarında da birer
rozet çiçek motifi görülür.

128. SEMAVER
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 58 cm.
d.ç.: 17 cm.
a.ç.: 13.6 cm.
g.ç.: 24.4 cm.
Burmalı çift kulplu, düz ağızlı, kısa
küt boyunlu, şişman gövdeli ve
yüksek halka kaidelidir. Kırmızı
hamurlu semaver, astarsız ve açık
kahverengi sırlıdır. Kaide sırsızdır.
Gövde üzerinde kabartma olarak
kanatlarını açmış bir kartal motifi ve
iki kenarındaki, üçgen ajurlu
tümsekler üzerinde birer kuş motifi
yer alır. Gövdenin ön yüzü kabartma
rozet çiçek ve yaprak motifi, ağız
kenarı ise hilal ve yıldız motifi ile
bezelidir. Gövdenin altında pirinç bir
musluk bulunan bir musluk çıkıntısı
bulunmaktadır.

129. ÇUKUR SAHAN
19.yy. sonu - 20.yy. başı
h.: 7.3 cm.
d.ç.: 6.5 cm.
a.ç.: 21.8 cm.
Kırmızı hamurlu, beyaz astar
üzerine kahverengi ve yeşil
akıtmalı sarı sırlıdır. Dışa dönük
ve fisto şeklinde dilimli ağız
kenarlı, dibe doğru daralan
çukur gövdeli, halka diplidir.
Kabın içi ve belli bir yere kadar
dış yüzeyi sırlıdır. Kapağı
olmamakla birlikte bakır
sahanların formunu
yansıtmaktadır.

130. ÇUKUR TABAK
18.yy. - 19.yy
h.: 5.5 cm.
d.c.: 5.8 cm.
a.ç.: 21.4 cm.
Dışa dönük düz ağızlı, dibe
doğru daralan çukur gövdeli,
halka kaideli tabak. Kırmızı
hamurlu kap, beyaz astar
üzerine mora bakan kahverengi
ile desenlenmiş ve şeffaf renksiz
sırla sırlanmıştır. Tabağın
ortasında, serbest fırça
darbeleriyle oluşturulmuş üçgen
esaslı, stilize bitki motifli bezeme
yer almaktadır. Bordürde de
yine serbest fırça darbeleri
kullanılmıştır. Kabın dış yüzü
sırsız ve astarsız bırakılmıştır.
Ortasında üç ayak izi belirgindir.

131. ÇUKUR TABAK
18.yy. - 19.yy.
h.: 5.3 cm.
d.ç.: 5.7 cm.
a.ç.: 21.2 cm.
Dışa dönük ağızlı, dibe doğru daralan
çukur gövdeli, halka kaideli tabak.
Kırmızı hamurlu kabın iç yüzü beyaz
astar üzerine mora bakan kahverengi
ile desenlenmiş ve şeffaf renksiz sırla
sırlanmıştır. Tabağın ortasında,
serbest fırça darbeleri ile yapılmış
stilize bitki motifli bir bezeme yer
almaktadır. Kenar bordürü, iki çizgi
arasında aralıklarla yerleştirilmiş
damla motifleri şeklindedir. Üç ayak
izi belirgindir. Tabağın dış yüzü sırsız
ve astarsız bırakılmıştır.

132. BÜYÜK KASE
20.yy. başı
h.: 9.4. cm.
a.ç.: 28.3 cm.
Dışa dönük ağızlı, dibe doğru
daralan çukur gövdeli ve düz
diplidir. Kırmızı hamurlu kabın iç
yüzü, beyaz astar üzerine
morumsu kahverengi ile
kenardan merkeze doğru akan
iç içe dairelerle bezenmiştir.
Şeffaf renksiz sırla sırlıdır.
Ortasında üç ayak izi belirgindir.
Dış yüzü sırsız ve astarsız
bırakılmıştır. Bir kenarı kırık olup
restore edilmiştir.

133. BÜYÜK KASE
20.yy. başı
h.: 8.3 cm.
a.ç.: 27.2 cm.
Dışa dönük ağızlı, dibe doğru
daralan çukur gövdeli ve düz
diplidir. Kırmızı hamurlu kasenin
ağız kenarındaki bordür ve
merkeze doğru akan iç içe
daireler beyaz astarla yapılmış
ve sarı sırla sırlanmıştır.
Ortasında üç ayak izi belirgindir.
Dış yüzü sırsız ve astarsız
bırakılmıştır.

134. BÜYÜK KASE
19.yy. - 20.yy. başı
h.: 12.5 cm.
d.ç.: 8.5 cm.
a.ç.: 21.9 cm.
Düz ağızlı, keskin profilli çukur
gövdeli, halka kaidelidir. Kırmızı
hamurlu kabın içi ve belli bir yere
kadar dış yüzeyi beyaz astarlı ve
şeffaf renksiz sırlıdır. Ortasına toprak
kırmızısı renkte serbest fırça
darbeleri ile dört adet helezoni
madalyon, kenarlarına da dalgalı
çizgiler yapılmıştır. Dış yüzünü ince
çentiklerden oyma kuşak
çevrelemektedir. Bu kuşağın
ortasına, yatay olarak üç adet, iğne
yapraklı dal motifi yine serbest fırça
darbeleri ile çizilmiştir. Gövdenin alt
yarısı sırsız ve astarsızdır. Ağız
kenarında yüzeysel kırıklar vardır.

135. ÇARIK BİÇİMİNDE
TUZLUK-BİBERLİK
20.yy.
h.: 4.2 cm.
e.: 8.3x10.2 cm.
Kırmızı hamurlu, yer yer serpme
beyaz astarlı olup yeşil akıtmalı
şeffaf renksiz sırla sırlıdır.
Birbirine yapışık, kıvrık burunlu
ve sivri topuklu iki çarıktan
oluşmaktadır. Ortalarında
burmalı küçük bir tutamak
vardır. Çarıkların burun kısmına
boydan boya düz şerit
yapıştırılmıştır. Bunun üzerinde
latin harfleri ile kabartma olarak
" KONSTANTA" yazılıdır.

136. KULPLU TESTİ
19.yy.
h.: 40 cm.
d.ç.: 12.3 cm.
g.ç.: 16.7 cm.
Ağız kısmı üst gagası ile birlikte
ördek başı biçiminde, uzun boyunlu,
şişman gövdeli, düz kulplu ve yüksek
halka kaidelidir. Kırmızı hamurlu testi
beyaz astarlı ve yeşil sırlıdır. Boynun
iki yanındaki çıkıntıların üzerinde
tünemiş birer kuş motifi görülür.
Kuşlardan birinin üzerinde "A"
diğerinde "Kh" harflerin okunur.
Gövde barbutin tekniğinde bir kökten
çıkan çiçekli dallar ile bezelidir.
Gövdenin arkasında "ARMENAC;
KHACHERESIAN" yazısı
okunmaktadır. Üzerinde yer yer
gümüş yaldız izleri görülmektedir.

137. KÜP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y: 21.8 cm.
ağız ç: 9.7 cm.
dip ç: 7.8 cm.
Kırmızı hamurlu, profilli ağız
kenarlı, uzun boyunlu, aşağıya
doğru daralan şişkin gövdeli,
düz dipli ve gövdeye bağlı çift
kulpludur. Küpün üst yarısı, beş
sıra kabartma bilezikle
kuşatılmıştır. Beyaz astarlıdır.
Dibi de dahil olmak üzere
tümüyle yeşil sırla sulanmıştır.

138. ŞİŞE
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y: 23.6 cm.
dip ç: 8.2 cm.
Dışa dönük ağızlı, kısa ve ince
boyunlu, armudi gövdeli, halka
kaidelidir. Kırmızı hamurlu,
beyaz astarlı, mangan moru ve
yeşil akıtmalı şeffaf renksiz
sırlıdır. Gövdenin üst kısmında
kabartma rozet çiçekler
dolanmakta, gövde üzerinde de
dönüşümlü olarak gül ve yaprak
kıvrımları sıralanmaktadır.

139. SAHAN
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 7.7 cm.
ağız ç.: 22.4 cm.
dip ç.: 7 cm.
Kırmızı hamurlu, dışa dönük
fistolu ağız kenarlı, çukur gövdeli
ve halka diplidir. İç yüzü ve dış
yüzünün yarıya kadar olan kısmı
koyu kahverengi sırlıdır.
Ortasında üç ayak izi vardır.

140. SAHAN
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 6.2 cm.
ağız ç.: 21.6 cm.
dip ç.: 7 cm.
Dışa dönük ve fisto şeklinde
dilimli ağız kenarlı, dibe doğru
daralan çukur gövdeli, halka
diplidir. Kırmızı hamurlu, iç yüzü
ve dış yüzünün yarıya kadar
olan kısmı beyaz astarlı ve koyu
yeşil sırlıdır. Ortasında üç ayak
izi vardır.

141. TESTİ
19.yy. (1861)
y.: 22.5 cm.
ağız ç.: 3 cm
dip ç.: 11.5 cm.
Düz ağızlı, kısa boyunlu, tek kulplu,
şişkin gövdeli ve düz diplidir. Kırmızı
hamur testi yeşil renkte ve sırlıdır.
Boncuk dizisiyle bezenmiş kulp ikiye
ayrılarak zarif bir kıvrımla gövdeye
bağlanmaktadır. Oldukça sade
görünümlü testinin gövdesinin üst
kısmında iki kabartma küçük rozet ve
bunların arasında, ön kısmında içi
geometrik çizgilerle dolgulanmış
üçgen şeklinde kabartma bir motif
görülmektedir. Üçgenin hemen
altında ise yine kabartma bir motif
görülmektedir. Üçgenin hemen
altında ise yine kabartma olarak
yapılmış bir kolu kırık hac motifi
mevcuttur. Üst hizada rozetler
arasında sır altında kazıma ile Grek
harfleriyle I.. Moğlu yazısının önünde
Arap rakamları ile 1277, diğer tarafta
Potas (sıvı) ve Latin rakamları ile
1861 yazılıdır.

142. ÇUKUR TABAK
20.yy. başı
y.: 9.8 cm.
ağız ç.: 21.7 cm.
dip ç.: 6.2 cm.
Dışa dönük düz ağız kenarlı, dibe
doğru daralan çukur gövdeli, halka
diplidir. Kırmızı hamurlu tabağın iç
kısmına, kenarlardan merkeze doğru
beyaz astar akıtılmış ve şeffaf sarı
sırla sırlanmıştır. Dış yüzü sırsız ve
astarsız bırakılmıştır.

143. ÇÖMLEK
19. yy.
y.: 24 cm.
ağız ç.: 8.7 cm.
dip ç.: 7.8 cm.
Düz ağız kenarlı, gittikçe daralan
uzun boyunlu, armudi gövdeli,
düz dipli ve çift kulpludur.
Kırmızı hamurlu, koyu
kahverengi sırlıdır. Gövde, sır
üstüne açık kırmızı ve beyaz
renklerde çiçek motifleriyle
bezenmiştir.

144. TESTİ
19.yy. sonu
y.: 29 cm.
dip ç.: 12 cm.
Düz ağızlı, boğumlu boyunlu,
küresel gövdeli, düz dipli ve şerit
kulpludur. Kırmızı hamurlu
beyaz astarlı, yeşil sırlıdır.
Gövde barbutin tekniğinde
çiçekli dal kıvrımlarıyla
bezenmiştir. Gövde ve ağız
kısmında restorasyon vardır.

145. TESTİ
19.yy. sonu
y.: 25 cm.
ağız ç.: 4 cm.
dip ç.: 12.1 cm.
Düz ağızlı, bilezikli kısa boyunlu,
iki yandan bastırılmış şişkin
gövdeli, düz kulplu ve diplidir.
Kırmızı hamurlu testi beyaz
astar üzerine sarı renkli sırla
sırlanmıştır. Gövdenin alt
kısmıyla, dip sırsız ve
astarsızdır. Gövdesi barbutin
tekniğinde stilize çiçek dallarıyla
süslenmiştir. Ağız kısmında iki
ufak kırık mevcuttur.

146. TESTİ
19.yy. sonu
y.: 28.5 cm.
dip ç.: 9 cm.
Düz ağızlı, boğumlu kısa
boyunlu, küresel gövdeli, düz
dipli ve burmalı kulpludur.
Kırmızı hamurlu, beyaz astarlı,
yeşil akıtmalı şeffaf renksiz
sırlıdır. Gövde, barbutin
tekniğinde çiçekli dal
kıvrımlarıyla bezenmiştir. Boyun
ve kulp, sır üstüne kırmızı
boyalıdır. Gövdede restorasyon
vardır.

147. MATARA
19.yy. sonu - 20.yy. başı
ç.: 17 cm.
Küçük düz yuvarlak ağızlı,
gövdesinin bir yüzü yere
oturacak şekilde yassı, diğer
tarafı şişkin, kırmızı hamurlu
yeşil- kahverengi sırlı, sade
görünümlü bir matara. Şişkin
gövdenin üzerine belirli
aralıklarla daire şeklinde yivler
yapılarak hareket
kazandırılmıştır.

148. İBRİK
19.yy. sonu
y.: 33.5 cm.
dip ç.: 10.3 cm.
Profilli ağızlı, ince boyunlu, dibe
doğru daralan armudi gövdeli,
düz dipli, şerit kulplu ve uzun
emziklidir. Kırmızı hamurlu,
beyaz astarlı, yeşil sırlıdır.

149. TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 38.8 cm.
dip ç.: 11.8 cm.
Kırmızı hamurlu, beyaz astarlı, koyu
yeşil sırlıdır. Ağzı stilize kuş başı
biçiminde ve emzik gibi kısa
çıkıntılıdır. Kısa ince boyunlu, armudi
gövdeli, yastık tabanlı, tek kulpludur.
Kulbuna emzik gibi çıkıntı yapılmıştır.
Dibi deliktir. Üst kısma ve boynun iki
yanına kuş figürleri yerleştirilmiştir.
Gövde rozet çiçek biçiminde
kabaralar ve barbutin tekniğinde ayyıldız motifîyle bezelidir. Kuşlar sır
üstüne altın yaldız ve kırmızı boya ile
boyanmıştır. Altın ve gümüş yaldızla
boyanan kabaraların altına, ay-yıldızlı
iki yanına çark-ı felek motifi
çizilmiştir.

150. ÇİFT KULPLU TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 33 cm.
ağız ç.: 6.2 cm.
dip ç.: 10.2 cm.
Profilli ağız kenarlı, ince uzun
boyunlu, armudi gövdeli,
pedestal ayaklı ve çift kulpludur.
Kırmızı hamurlu, serpme beyaz
astarlı, yeşil ve mangan moru
akıtmalı şeffaf renksiz sırlıdır.
Boyun ve gövdeye rozet çiçek,
üzüm salkımı, asma yaprağı ve
istiridye kabuğu motifleri aplike
edilmiştir.

151. İBRİK
19 yy. sonu
y.: 23.2 cm.
dip ç.: 7.9 cm.
Keskin profilli ağızlı, ince uzun
boyunlu, şişkin gövdeli, düz dipli,
burmalı kulplu ve ince uzun
emziklidir. Açık pembe hamurlu,
beyaz astar üzerine mangan
moru ve yeşil akıtmalı şeffaf
renksiz sırlıdır. Gövdeye üç adet
rozet çiçek aplike edilmiştir.

152. ÇİFT KULPLU ÇÖMLEK
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 16 cm.
ağız ç.: 21.5 cm.
dip ç.: 10.3 cm
Kırmızı hamurlu, düz dipli,
yukarıya doğru genişleyen konik
gövdeli, dışa dönük düz ağız
kenarlı ve çift şerit kulpludur.
Ağız kenarı bastırılarak akıtma
yeri yapılmıştır. Yalnızca iç yüzü
ve kulplarının üst kısmı yeşil
sırla sırlanmıştır.

153. KÜP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 29 cm.
ağız ç.: 13.1 cm.
dip ç.: 10.7 cm.
Kırmızı hamurlu, düz ağız
kenarlı, kısa ve geniş boyunlu,
armudi gövdeli ve düz diplidir.
Boyun ile gövdenin üst kısmına
bağlı, eşit aralıklarla dizilmiş,
dört adet şerit kulbu vardır.
Beyaz astarlıdır. Dibi de dahil
olmak üzere tümüyle yeşil sırla
sırlanmıştır.

154. KÜP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 37.4 cm.
ağız ç.: 20.8 cm.
dip ç.: 17.7 cm.
Kırmızı hamurlu, dışa dönük profilli
ağız kenarlı, aşağıya doğru
genişleyen silindirik gövdeli, düz dipli
ve gövdeye bağlı çift kulpludur.
Kübün üst yarısı yatay yivler, kazıma
verev çizgili ve zikzaklı bordürlerle
kuşatılmıştır. Beyaz astarlı, dibi de
dahil olmak üzere tümüyle yeşil sırla
sırlıdır.

155. TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 34.5 cm.
dip ç.: 20 cm.
Pembemsi devetüyü hamurlu,
dışa dönük ve bir kenarı
bastırılarak akıtma yeri yapılmış
düz ağızlı, ince uzun boyunlu,
şişkin gövdeli, düz dipli ve tek
şerit kulpludur. Testinin yalnızca
üst yarısına beyaz astar
akıtılmıştır. Koyu yeşil sırlıdır.

156. KUMBARA
20.yy. başı
y.: 22.5 cm.
dip ç.: 8 cm.
Düz dipli, boğumlu gövdeli, bağımsız
iki bölümden oluşmaktadır. Kırmızı
hamurlu, sarı sırlıdır. Alt ve üst
bölümün üst kısımlarına beyaz
astarla ince çizgiler atılarak hareket
kazandırılmıştır. Yine bu çizgili
bölümler, hamurla yapılmış minik
kabartma spirallerle bezenmiştir.
Para atma yarıkları da bu üst
kısımlardadır. Tepede birbirine ters
olarak yerleştirilmiş iki kuş
görülmektedir.

157. YAĞ KANDİLİ
20.yy. başı
y.: 20.3 cm.
gövde ç.: 10.5 cm.
Basık yuvarlak hazneli ve ışınsal
olarak açılan altı uzun fitil yataklıdır.
Haznenin ortasındaki tutamak, içi boş
ve gittikçe incelen silindir biçiminde,
üstten taşıma deliklidir. Açık pembe
hamurlu, beyaz astarlı, mangan
moru-yeşil-sarı akıtmalı şeffaf renksiz
sırlıdır.

158. LEĞEN
19.yy. sonu - 20.yy başı
y.: 9.8 cm.
ağız ç.: 27.1 cm.
dip ç.: 12.2 cm.
Tablasının ortasında ibrik oturtmak
için yuvarlak açıklık ve kenarlarında
suyun akması için bir sıra küçük delik
bulunmaktadır. Haznesi dibe doğru
daralan çukur gövdeli ve düz diplidir.
Kırmızı hamurlu kap tümüyle beyaz
astarlıdır. Yalnızca içi ve tablasının
üstü yeşil sırla sırlanmıştır. Restore
edilmiştir.

159. TESTİ
19.yy. sonu
y.: 39.6 cm.
dip ç.: 11.5 cm.
Ağzı stilize kuş başı şeklinde, uzun
emzikli, uzun boyunlu, şişkin gövdeli,
burmalı kulplu ve düz diplidir. Kırmızı
hamurlu, koyu kahverengi sırlıdır.
Ağzın arka tarafındaki üçgen
açıklıktan doldurulmaktadır.
Gövdenin altı ve dibi sırsızdır. Başın
üstüne, boyun ve gövdeye çiçek dalı
ve rozet çiçekler aplike edilmiştir.
Aralarında, sır üstüne altın yaldız ve
kırmızı boya ile çizilmiş çiçek
motiflerinin izleri kalmıştır.

160. TESTİ
19. yy. sonu
y.: 41.5 cm.
dip ç.: 13.6 cm.
Ağzı stilize kuş başı şeklinde,
uzun emzikli, uzun boyunlu,
şişkin gövdeli, düz kulplu ve düz
diplidir. Arkasındaki üçgen
açıklıktan doldurulmaktadır.
Kırmızı hamurlu, beyaz astarlı,
yeşil sırlıdır. Boyun ve gövdeye
rozet çiçek ve küçük yapraklı
dallar aplike edilmiştir.

161. TESTİ
19.yy. sonu
y.: 38.8 cm.
dip ç.: 10.8 cm.
Ağzı stilize kuş başı biçiminde,
gaga gibi kıvrık ve süzgeçli,
arkadan üçgen şeklinde
deliklidir. Uzun boyunlu, şişkin
gövdeli, düz dipli ve burmalı
kulpludur. Kırmızı hamurlu,
beyaz astar üzerine koyu
kahverengi sırlıdır. Başın
üzerine rozet çiçekler, gövdenin
ortasına ise hilal, çiçek ve iri bir
yaprak aplike edilmiştir. Ayrıca
sır üstüne beyaz ve kırmızı boya
ile çiçekli dallar çizilmiştir.

162. TESTİ
19.yy. sonu
y.: 45.7 cm.
dip ç.: 11 cm.
Ağzı stilize kuş başı biçiminde, iri
kıvrık dudaklı ve arkadan üçgen
deliklidir. Uzun boyunlu, şişkin
gövdeli, düz dipli ve tek kulpludur.
Kırmızı hamurlu, beyaz astarlı,
mangan moru sırlıdır. Başın
ortasında çiçek biçiminde bir tutamak
bulunmakta ve iki yandaki rozet çiçek
kabartmalarından helezonik
boynuzlar çıkmaktadır. Gözleri
kabartma olarak belirtilmiştir. Boyun
ve gövdeye çiçek dalları aplike
edilmiştir. Gövdenin ortasındaki
çiçeğe bir kuş tünemiştir. Çiçeklerin
aralarına da, sır üstüne altın yaldızla
çiçek dalları çizilmiştir.

163. BALIK BİÇİMİNDE ŞİŞE
20.yy. başı
y.: 24 cm.
u.: 45.5 cm.
Düz dipli, yukarıya doğru genişleyen
üçgen biçiminde gövdelidir. Bir ucu
balık başı, diğer ucu kuyruk
biçiminde yapılmıştır. Üstte iki adet
halka kulp, aralarında da ince uzun
boyunlu ve profilli ağız
bulunmaktadır. Beyaz astarlı, koyu
yeşil ve hardal sarısı akıtmalı açık
sarı sırlıdır. Gövdenin üst kısmında
kabartma rozet çiçekli girlant
dolanmaktadır. Balığın gözleri,
testere dişli ağzı, solungaçları
ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

164. ATATÜRK MASKLI VAZO
20.yy. ikinci çeyreği
y.: 15 cm.
u.: 17.4 cm.
Düz bir tabla üzerinde, ortada konik
gövdeli ve dalgalı ağız kenarlı vazo,
bir yanında silindirik hokka, diğer
yanında dalgalı kenarlı küçük
kaseden oluşmaktadır. Pembemsi
devetüyü hamurlu, açık kahverengi
sırlıdır. Vazonun önüne, çiçeklerden
oluşan bir çelenkle kuşatılmış
kabartma Atatürk maskı
yerleştirilmiştir.

165. İBRİK
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 21 cm.
dip ç.: 6.8 cm.
Dışa dönük profilli ağızlı, bilezikli ince
boyunlu, dibe doğru daralan küresel
gövdeli, düz dipli, şerit kulplu ve
emziklidir. Kırmızı hamurlu, koyu
kahverengi sırlıdır. Emzik horoz başı
biçiminde yapılmış, boynunun altına
rozet çiçek ve yapraklardan oluşan
çelenk aplike edilmiştir. Horozun
başı, çelenk ve ağız kenarı sır üstüne
kırmızı, beyaz ve altın yaldız
boyalıdır.

166. İBRİK
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 23 cm.
dip ç.: 9.4 cm.
Dışa dönük ağızlı, ince boyunlu, dibe
doğru daralan küresel gövdeli, şerit
kulplu, emzikli ve yastık tabanlıdır.
Kırmızı hamurlu, koyu kahverengi
sırlıdır. Omuz kısmına iki kuş,
emziğin altına ise rozet çiçek aplike
edilmiştir. Gövdede beyaz ve yeşil
renkte, küçük kabartmalarla yapılmış
rozetler görülmektedir.

167. KULPLU SÜRAHİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 15.4 cm.
ağız ç.: 7.5 cm.
dip ç.: 7.9 cm.
Dışa dönük ağızlı, gaga çıkıntılı, dibe
doğru hafifçe genişleyen gövdeli, düz
kulplu ve diplidir. Gövdenin
ortasında, üzeri çiziklenmiş bilezik
bulunmaktadır. Görünümüyle sıvı
ölçeğini anımsatmaktadır. Koyu yeşil
renkli, kırmızı hamurlu kabın iç kısmı
beyaz astar üstüne şeffaf sırlıdır.

168. MAŞRAPA
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 9 cm.
ağız ç.: 10.5 cm.
dip ç.: 7 cm.
Düz ağızlı, şişkin karınlı, yivli tek
kulplu ve düz diplidir. Kırmızı
hamurlu, beyaz astar üzerine tek
renk yeşil sırlıdır. Gövdenin alt kısmı
ile dip sırsız ve astarsızdır. Gövdenin
üst kısmında kazıma ile yapılmış iki
sıralı ince bordür dolanmaktadır.

169. HALKA GÖVDELİ TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 26.8 cm.
gövde ç.: 15 cm.
dip ç.: 8 cm.
Halka gövdeli, dışa dönük ağızlı,
boğumlu boyunlu, emzikli, dalgalı bir
hatla gövdeye bağlanan kulplu ve
pedestal ayaklıdır. Kırmızı hamurlu
testi beyaz astarlı, yeşil akıtmalı
şeffaf renksiz sırlıdır. Gövdenin iç ve
yan kenarlarına rozet çiçek ve
yapraklar aplike edilmiştir. Ayrıca sır
üstüne altın yaldız ve kırmızı boya ile
çiçek desenleri çizilmiştir.

170. KABARALI TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 30.5 cm.
ağız ç.: 4 cm.
dip ç.: 10.6 cm.
Emzik ağızlı, ince boyunlu, tek kulplu,
şişkin gövdeli, yüksek ayaklı ve düz
diplidir. Kırmızı hamurlu testi beyaz
astar üzerine yeşil sırlı olup, bugün
yer yer dökülmüş olmakla birlikte
altın yaldız boyamalı olduğu
görülmektedir. Testi barbutin ve
aplike tekniğiyle yapılmış zengin bir
bezemeye sahiptir. Zemin noktalarla
kaplanmış, bunun üzerine daha
yüksek kabartmalar yapılmıştır.
Gövdenin iki yanında ajurlu çarkıfelek
kabaraları, emzik altında içbükey
ayna, boyun çevresinde üç adet
taşkın yapraklı çiçek, aplike olarak
yer alır. Ağız ve kulbun da yine
barbutin tekniğinde kıvrımlarla
kaplandığı görülmektedir. Boyun
kısmındaki çiçeklerin sivri
yapraklarında kırıklar mevcuttur.

171. TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 36.5 cm.
dip ç.: 10.6 cm.
Üstü kubbemsi sabit kapaklı, ince
uzun boyunlu, dibe doğru daralan
şişkin gövdeli, boyun kısmına
bitiştirilmiş ince uzun emzikli,
arkadan yuvarlak delikli ve burmalı
kulpludur. Kırmızı hamurlu,
püskürtme beyaz astarlı, açık sarı
şeffaf sırlıdır. İki yanına birer top ve
mum çanağı yerleştirilmiştir.
Gövdenin ortasında yuvarlak,
çevresinde de dalgalı şerit şeklinde
kabartmalar bulunmaktadır.

172. ÇİFT KULPLU TESTİ
19.yy. sonu
h.: 45.2 cm.
d.ç.: 10.7 cm.
a.ç.: 7.3 cm.
g.ç.: 17.4 cm.
Çift kulplu, şişkin gövdeli, düz ağızlı,
ince uzun boyunlu ve halka kaidelidir.
Kırmızı hamurlu testi, beyaz astarlı
ve yeşil sırlıdır. Gövdenin iki
yüzünde, kabartma olarak ortada
büyük bir rozet ve onu çevreleyen
rozet çiçekler, boyunda üst üste iki
rozet ve kulp bitim yerlerinde de birer
yaprak motifi bulunur.

173. FIÇI BİÇİMİNDE KAP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 34 cm.
u.: 23.5 cm.
Dört tekerlekli araba üzerinde yan
yatırılmış fıçı biçiminde kaptır.
Kırmızı hamurlu, koyu kahverengi
sırlıdır. Arabanın bir kenarı tak
biçiminde düzenlenmiş ve ortasındaki
yuvarlaktan fıçının delikli yüzü
geçirilmiştir. Kaş kemerli takın
kenarlarını çiçekli girlantlar
kuşatmaktadır. Takın ön yüzüne altı
kollu üç yıldız, hilal, rozet çiçek, dal
kıvrımları ve yapraklar aplike
edilmiştir. Fıçının üstündeki doldurma
deliğinin çevresinde de rozet çiçek,
yıldız ve asma yaprağı kabartmaları
bulunmaktadır. Kabartma motiflerin
üzerine altın yaldız sürülmüştür.

174. AT BAŞLI TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 45.7 cm.
dip ç.: 11.2 cm.
Ağzı at başı şeklinde, arkadan
yuvarlak delikli, ince uzun boyunlu,
armudi gövdeli, yastık tabanlı, kıvrık
kulpludur. Kırmızı hamurlu, beyaz
astarlı, yeşil sırlıdır. Boyun kısmında
atın ön ayakları ve yukarıya doğru
kalkmış kanatları görülmektedir. İki
yanından aşağıya doğru çiçekli
kıvrımlar inmektedir. Gövdenin
önünde, kanatları açık ve ortasında
yuvarlak delik bulunan kartal
biçiminde plaka; iki yanında da çiçek
formunda uzun yuvalar
bulunmaktadır. Kartalın altına rozet
çiçek aplike edilmiş ve çevresine altın
yaldızla dal kıvrımları çizilmiştir.
Kabartma motifler ve figürler de altın
yaldızlıdır. Restore edilmiştir.

175. KAPAKLI KÜP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 26 cm.
ağız ç.: 15.8 cm.
dip ç.:11.5 cm.
kapak ç.: 18.3 cm.
Düz ağızlı, küresel gövdeli, düz dipli,
gövdeye bitişik yivli çift kulplu ve
geçme kapaklıdır. Kırmızı hamurlu,
beyaz astarlı, içi ve dışı yeşil sırlıdır.
Gövdenin alt ve üst kenarları yatay,
arası ise dikey yivlidir. Tutamakların
arasına kalıp kabartma yaprak
motifleri aplike edilmiştir. Kapağı
basık kubbe biçiminde ve üstten
tutamaklıdır.

176. TABAK
19.yy. sonu
y: 6 cm.
ağız ç.: 34.2 cm.
dip ç.: 13.5 cm.
Dışa dönük düz ağız kenarlı, yayvan
gövdeli, halka diplidir. Kırmızı
hamurlu tabak, beyaz astarlı, şeffaf
renksiz sır altına kobalt mavisi
dekorludur. Kenar bordürü, iki çizgi
arasında, uç uca dizilmiş
yapraklardan oluşmaktadır.
Merkezde, yedi dilimli ve fistolu
kenarlı, içi rumi kıvrımları ve rozet
çiçekle bezeli madalyon
bulunmaktadır. Ortasında üç ayak izi
vardır. Restore edilmiştir.

177. TABAK
18.yy. sonu
y.: 6 cm.
ağız ç.: 24.7 cm.
dip ç.: 6.8 cm.
Dışa dönük düz ağız kenarlı, çukur
gövdeli, halka diplidir. Kırmızı
hamurlu tabak beyaz astarlı, şeffaf
renksiz sır altına kobalt mavisi ve
toprak kırmızısı dekorludur. Kenar
bordürü aralıklı yerleştirilmiş kafes
desenlidir. Merkezde, fistolu kenarlı,
ortası rozet çiçek ve yapraklarla
bezeli üç yapraklı yonca biçiminde
madalyon bulunmaktadır. Ortasında
üç ayak izi vardır. Dış yüzü yarıya
kadar sırlanmıştır.

178. TABAK
18.yy. sonu
y.: 5.3 cm.
ağız ç.: 24.8 cm.
dip ç.: 6.5 cm.
Dışa dönük düz ağız kenarlı, çukur
gövdeli, halka diplidir. Kırmızı
hamurlu tabak beyaz astarlı, açık sarı
şeffaf sır altına kobalt mavisi
dekorludur. Kenar bordürü aralıklı
yerleştirilmiş kafes desenlidir.
Merkezde fistolu kenarlı ve ortasında
üçgen motif ile bitkisel kıvrımlar
bulunan yuvarlak madalyon yer alır.
Ortasında üç ayak izi vardır. Dış yüzü
yarıya kadar sırlanmıştır.

179. TABAK
18.yy. sonu
y.: 5.7 cm.
ağız ç.: 24.2 cm.
dip ç.: 7.1 cm.
Dışa dönük düz ağız kenarlı, çukur
gövdeli, halka diplidir. Kırmızı
hamurlu tabak beyaz astarlı, açık sarı
şeffaf sır altına kobalt mavisi
dekorludur. Kenar bordürü aralıklı
yerleştirilmiş kafes desenlidir.
Merkezde, fistolu kenarlı ve içi
yaprak kıvrımları ile bezeli üçgen
madalyon bulunmaktadır. Ortasında
üç ayak izi vardır. Dış yüzü yarıya
kadar sırlanmıştır.

180. TABAK
18.yy. sonu
y.: 6 cm.
ağız ç.: 23.6 cm.
dip ç.: 6.8 cm.
Dışa dönük düz ağız kenarlı, çukur
gövdeli, halka diplidir. Kırmızı
hamurlu tabak beyaz astarlı, açık sarı
şeffaf sır altına kobalt mavisi
dekorludur. Kenar bordürü aralıklı
yerleştirilmiş kafes desenlidir.
Merkezde, üçgen madalyon içinde
serbest fırça darbeleri ile çizilmiş
stilize çiçek motifi bulunmaktadır.
Ortasında üç ayak izi vardır. Dış yüzü
yarıya kadar sırlanmıştır.

181. TABAK
18.yy. sonu
y.: 6.5 cm.
ağız ç.: 32.8 cm.
dip ç.: 9.7 cm.
Dışa dönük düz ağız kenarlı, yayvan
gövdeli, halka diplidir. Kırmızı
hamurlu tabak beyaz astarlı, şeffaf
renksiz sır altına mavi ve turuncu
dekorludur. Kenar bordürü, iki çizgi
arasında, aralıklı yerleştirilmiş kafes
desenlidir. Merkezde yedi dilimli ve
fistolu kenarlı yuvarlak madalyon
içinde, bir kökten iki yana doğru
açılan laleler, üstte armut, aralarında
da küçük çiçek ve yapraklar
bulunmaktadır. Ortasında üç ayak izi
vardır.

182. TESTİ
19.yy. sonu
y.: 41.7 cm.
dip ç.: 10.2 cm.
Ağzı stilize kuş başı biçiminde, iri
kıvrık dudaklı ve arkadan yuvarlak
deliklidir. Uzun boyunlu, şişkin
gövdeli, düz dipli ve tek kulpludur.
Kırmızı hamurlu, beyaz astarlı ve
yeşil sırlıdır. Başın ortasında çiçek
biçiminde bir tutamak bulunmakta ve
iki yandaki rozet çiçek
kabartmalarından çıkan burmalı
boynuzları ortada bir çiçekle
birleşmektedir. Gözleri kabartma
olarak belirtilmiştir. Boyun ve
gövdeye rozet çiçekler ve bir kuşun
tünediği çiçek dalı aplike edilmiştir.
Kulbun gövdeye birleşme yerine
parmakla bastırılarak yaprak formu
verilmiştir.

183. TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 35 cm.
dip ç.: 9.7 cm.
Ağzı stilize kuş biçiminde, gaga gibi
kıvrık ve süzgeçli arkadan üçgen
şeklinde deliklidir. Kısa ve bilezikli
boyunlu, armudi gövdeli, düz dipli ve
burmalı kulpludur. Kırmızı hamurlu,
beyaz astar üzerine yeşil akıtmalı
şeffaf renksiz sırlıdır. Başın ortasında
bir tutamak ve iki yanında göz
biçiminde helezoni kıvrımlar vardır.
Boyuna, uçlarında rozet çiçekler olan
kanatlar, gövdenin ön yüzüne rozet
çiçekler aplike edilmiştir. Kanatlardan
birinde restorasyon vardır.

184. KANGURU BİÇİMLİ KAP
20.yy. başı
y.: 23.5 cm.
u.: 22 cm.
Daire şeklinde bir kaide üzerine
monte edilmiş stilize kanguru
biçimindedir. Kırmızı hamurlu, yeşil
sırlıdır. Ayrıca sır üzerine koyu yeşil
ve kırmızı beneklerle bezemeler
yapılmıştır. Uzun kıvrık kuyruk dikkat
çekicidir. Gövdenin ön tarafında ufak
iki ayak görülmektedir. Arka
tarafındaki yuvarlak delikten
doldurulan kap, hayvanın ağzındaki
ufak delikten boşaltılmaktadır.
Parçanın boyun, kuyruk ve dip kısmı
tamirlidir.

185. TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 46 cm.
gövde ç.: 17 cm.
dip ç.: 11 cm.
Gaga ağızlı, uzun boyunlu, şişkin
gövdeli, düz kulplu ve yastık
tabanlıdır. Kırmızı hamurlu testi
beyaz astar üzerine şeffaf renksiz
sırlı ve yeşil sır akıtmalıdır. Ağzın iki
yanında kuş başı izlenimi veren iki
kabartma rozet mevcuttur. Boynun iki
yanına yapışık olarak yapılmış dilimli
kabartma çiçek dizisi, gövdenin üst
kısmına kadar devam etmektedir.
Gövdenin ön kısmında, plaka
şeklinde tutturulmuş, karnı delik, başı
yana dönük, kanatlarını açmış kartal
kabartması yer almaktadır. Gövdenin
iki yanında içi boş bırakılmış, açmış
çiçek formunda yuvalar
bulunmaktadır. Boyunda, kartal
kabartmasının altında ve yuvaların
üzerinde kabartma rozetler
görülmektedir. Ayrıca gövdenin alt
kısmı, sır üstüne boya ile yapılmış
stilize bitkilerle bezelidir.

186. KEVGİR
20.yy. başı
y.: 11.4 cm.
ağız ç.: 29.4 cm.
dip ç.: 15.5 cm.
Dışa dönük ağızlı, geniş ve derin
gövdeli, ufak bir çift düz kulplu, halka
diplidir. Kırmızı hamurlu kabın ağız
kısmı beyaz astarlıdır. Ayrıca beyaz
astar, akıtma olarak gövdenin iç ve
dış yüzünde yer yer kullanılmış ve
kevgirin bütün yüzeyi yeşil sırla
sırlanmıştır. Kevgirin dip ve
gövdesine sık olarak yaklaşık 0.5 cm.
çaplı delikler açılmıştır.

187. TESTİ
19.yy. sonu
y.: 33.4 cm.
gövde ç.: 17 cm.
dip ç.: 11 cm.
Ağız kısmı stilize kuş başı şeklinde,
emzik çıkıntılı, uzun boyunlu, şişkin
gövdeli, burmalı kulplu ve düz diplidir.
Kırmızı hamurlu testi beyaz astar
üzerine tek renk yeşil sırlıdır. Ağız
kısmında, iki yanda göz hissi veren
kabartma rozetler mevcuttur. Ağzın
arka tarafındaki üçgen açıklık testinin
doldurulması içindir. Gövdenin altı ve
dip sırsızdır. Gövdenin ön kısmıyla
boyunda, kabartma çiçek, rozet ve
hilal motifi görülmektedir. Testinin
ağız kısmında ve kulpun üst
bölümünde onarım vardır.

188. TESTİ
19.yy. sonu
y.: 34 cm.
gövde ç.: 18 cm.
dip ç.: 11 cm.
Gaga ağızlı, uzun boyunlu, şişkin
gövdeli düz kulplu ve düz diplidir.
Kırmızı hamurlu testi koyu yeşil ve
yer yer yeşil akıtma sırlıdır. Ağız
kısmında iki yandaki rozetlerden
çıkan burmalı boynuzların ucu bir
çiçeğin üzerinden geriye dönüktür.
Ağzın arkasında üçgen şeklinde
doldurma deliği vardır. Gövdenin
önünde bir kuşun tünediği çiçek dalı
ve diğer çiçek rozetler aplike
edilmiştir. Aralara sır üstüne
kahverengi çiçek dalları ilave
edilmiştir.

189. ASLAN BİÇİMİNDE KAP
19.yy. sonu
y.: 13.5 cm
u.: 19.7 cm
g.: 8.5 cm
Ovalimsi bir kaide üzerinde oturan
aslan biçimli kap. Kırmızı hamurlu
obje kirli sarı sırla sırlanmıştır. Sır
altında gövde üzerinde yer yer
kahverengi doldurma bezemeleri
yapılmıştır. Kuyruk üzerinde kabın
doldurulması amacıyla açılmış
yuvarlak bir delik vardır. Açık ağzıyla
adeta gülen aslanın yüz detayları ile
üç bölüklü yelesi yapıştırma
tekniğiyle birleştirilmiştir. Ön ayakları
arasında bir boğa başı vardır. Kuyruk
sırta doğru kıvrımlar yapmaktadır.
Aslanın bıyık uçları kırıktır.

190. ASLAN BİÇİMİNDE KAP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 12.5 cm
u.: 20.3 cm
g.: 9 cm
Ovalimsi bir kaide üzerinde oturan
aslan biçimli kap. Kırmızı hamurlu
obje kirli sarı bir sırla sırlanmıştır. Sır
altında gövde yeşil ve sarı bitkisel
motiflerle yer yer doldurulmuştur.
Kuyruk üzerinde kabın doldurulması
amaçlı yuvarlak bir delik vardır. Açık
ağzıyla adeta gülen aslanın bıyık,
göz, kulak ve üç bölüklü yelesi
yapıştırma tekniği ile belirtilmiştir.
Burun delikleri açılmıştır. Göğüste
aplike bir rozet vardır. İki ön ayağının
arsında kaide şeklinde bir obje yer
alıyor. Kuyruk sırta doğru kıvrım
yaparak uzanıyor.

191. KAPAKLI ŞEKERLİK
19.yy. sonu - 20. yy. başı
y.: 15 cm.
g.: 17 cm.
Halka kaideli, ayaklı bir bardak
formunda. Gövde üzerinde atlamalı
olarak birer çiçek ve dal yer alıyor.
Kapağın yuvarlak tutamağının iki
yanında birer çiçek var. Önünde ise
bir rozet yapılmış. Kahverengi, sarı,
yeşil alacalı zemin sırla kaplı.
Gövdenin içi sarı sırlıdır.

192. KAPAKLI ŞEKERLİK
19.yy. sonu - 20. yy. başı
y.: 13 cm.
u.: 25 cm.
Sekiz şeklinde bir kaide üzerinde yer
alan düz dipli silindirik gövdeli, kuş
tutamağı olan kapaklı şekerliği önden
bir at çekmektedir. Atın iki yanında
karşılıklı ikişer sigara deliği (?) ile
önünde bir diğer geniş sigaralık
vardır. Kırmızı hamurlu kap üzerinde
sarı, kahverengi, yeşil alacalı zemin
sırla kaplı. Gövde atlamalı olarak
rozet, çiçek ve dallarla süslüdür.
Kapakta kuş tutamağın iki yanında
da birer çiçek var.

193. TABAK
18.yy. sonu
ç.: 34 cm.
y.: 7 cm.
Dışa dönük düz ağız kenarlı, yayvan
gövdeli, halka diplidir. Kırmızı
hamurlu tabak, beyaz astarlı, şeffaf
renksiz sır altına lacivert kobalt
mavisi dekorludur. Kenar bordürü, iki
çizgi arasında, aralıklı yerleştirilmiş
kafes desenlidir. Merkezde, yedi
dilimli ve fistolu kenarlı, yuvarlak
madalyon içinde, daire içine alınmış
altı kenarlı içinde yaprak motifli bir
yıldız bulunmaktadır. Ortasında üç
ayak izi vardır.

195. KUĞU BAŞLI TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
b.: 41 cm.
alt ç.: 12 cm.
Kırmızı hamurlu, şeffaf sırlı testi. Yer yer
beyaz astar boya ve sır altı akıtma yeşil
boya kullanılarak bezeme renklendirilmiştir.
Baştaki kuğu kanatlarını açmış oturur
şekilde. Testinin ağzı onun arkasında.
Emzik uzatılarak çeşme başlığı şeklinde
betimlenmiş. Emziğin altında, boyunda,
büyük bir rozet ve daha küçük nokta rozet
bezemesi bulunur. Emziğin iki yanında ve
üstünde yine nokta rozet bezemesi vardır.
Boyun üç yivle sınırlandırılmıştır. Gövdenin
iki yanında kabaralı rozet motifi üstüne
oturan aslan figürinleri vardır. Aslanların,
boyunlarından gelen zincirler ortada
birbirine bağlanır. Bu bağlantı, yivlerle
meşale şeklinde plastik olarak verilmiştir.
Aslanlar dışta kalan ön kollarıyla zincirlerini
tutarlar (üçer tırnaklı pençelimden,
bazılarının bir tırnağı kırıktır). Aslanların
yelesi üçer yivle gösterilmiştir. Kıvrımlı
kuyruk sağrıda bir delik oluşturacak şekilde
tamamlanır (figurinler, aslan biçimli kapların
geleneğindedir). Testinin gövde ortasında,
büyük bir rozet ve bitkisel motif vardır
(yaprak-rozet kombinasyonu). Burmalı
kulplu ve düz diplidir.

196. HALKA GÖVDELİ TESTİ
19.yy. sonu - 20. yy. başı
y.: 21cm.
ağız ç.: 5.4cm.
gövde ç.: 13cm.
dip ç.: 7.5cm.
Halka gövdeli, dışa dönük ağızlı,
emzikli, dalgalı bir hatla gövdeye
bağlanan kulplu ve halka kaidelidir.
Kırmızı hamurlu testi beyaz astarlı,
açık sarı şeffaf sırla sırlanmıştır.
Gövdenin yan yüzleri aplike çiçekler
ve yaprak, iç yüzü kabartma yaprak
motifleriyle bezelidir. Ayak kısmı
sırsız ve astarsızdır.

197. HALKA GÖVDELİ TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 22 cm.
ağız ç.: 6 cm.
gövde ç.: 14 cm.
dip ç.: 8 cm.
Halka gövdeli, dışa dönük ağızlı,
boğumlu boyunlu, emzikli, dalgalı bir
hatla gövdeye bağlanan kulplu ve
halka kaidelidir. Kırmızı hamurlu testi
beyaz astarlı, san sırlıdır. Gövde
aplike rozet çiçekler ve yapraklar ile
bezelidir. Ayrıca yeşil boya ile iç
yüzeydeki yaprak hariç motifler
renklendirilmiştir. Ayak kısmı
tamirlidir.

198. HALKA GÖVDELİ TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 20.5 cm.
ağız ç.: 4.5 cm.
gövde ç.: 14 cm.
dip ç.: 7.4 cm.
Halka gövdeli, dışa dönük ağızlı,
boğumlu boyunlu, emzikli, dalgalı bir
hatla gövdeye bağlanan kulplu ve
halka kaidelidir. Kırmızı hamurlu,
beyaz astarlı, yeşil akıtmalı şeffaf
sırla sırlanmıştır. Yan ve iç yüzlerde
aplike rozet çiçekleri ve yaprak motifi
vardır. Gövdenin alt bölümünde sırın
büyük bölümü dökülmüştür.

199. HALKA GÖVDELİ TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 24.5 cm.
ağız ç.: 5.7 cm.
gövde ç.: 14.5 cm.
dip ç.: 8 cm.
Halka gövdeli, dışa dönük ağızlı,
boğumlu boyunlu, emzikli, dalgalı bir
hatla gövdeye bağlanan kulplu ve
halka kaidelidir. Kırmızı hamurlu,
beyaz astarlı, yeşil akıtmalı şeffaf
sırla sırlanmıştır. Gövdeye iç ve yan
yüzlerinde aplike rozet çiçekleri ve
yaprak motifi vardır. Kaidenin büyük
kısmı sırsız ve astarsızdır.

200. HALKA GÖVDELİ TESTİ
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 25 cm.
ağız ç.: 5.2 cm.
gövde ç.: 15 cm.
dip ç.: 7 cm.
Halka gövdeli, dışa dönük ağızlı,
boğumlu boyunlu, emzikli, dalgalı bir
hatla gövdeye bağlanan kulplu ve
pedestal kırmızı hamurlu, yeşil
akıtmalı şeffaf sırlıdır. Gövde iç ve
yan yüzlerinde aplike rozet
çiçekleriyle yaprak motifleri vardır.
Kaide iç yüzeyi yer yer astarlı,
sırsızdır.

201. ŞİŞE
19.yy. sonu
y.: 32 cm.
g.ç.: 15 cm.
a.ç.: 4 cm.
d.ç.: 11 cm.
Armudi gövdeli, uzun boyunlu, içe
dönük ağız kenarlı, halka kaideli
kırmızı hamur üzerinde beyaz astar
yer yer boya şeklinde kullanılmış,
ayrıca yeşil, kahverengi ve mangon
moru ile akıtma şeklinde bezeme
zenginleştirilmiş ve şeffaf sırla
sırlanmıştır. Boyun ve omuzda birer
sıra aplike rozetler, gövde de yine
aplike rozet, içi çiçeklerle
doldurulmuş yaprak ve gül motifleri
bulunmaktadır.

202. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu - 20.yy. başı
y.: 24 cm.
u.: 19 cm.
Ayakta duran stilize aslan biçimli kap.
Kırmızı hamurlu, beyaz astar boya,
sarı sırın altında yer yer akıtma
şeklinde kullanılmış ve sır üstü boya
da kullanılarak detaylandırılmıştır.
Göğüste aplike rozet motifi vardır.
Yüz ve yele barbutin tekniği ile
yapılmıştır. Kıvrımlı, yeleye kadar
uzatılmış kuyruğun yanında kalça
üstündeki delik kabın doldurulması
içindir. Kap, bilezik dizlere kadar
sulanmıştır.

203. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 21 cm.
u.: 17 cm.
Ayakta duran stilize aslan biçimli kap.
Kırmızı hamurlu kap sarı renkli sırla
sırlanmıştır. Sır altında beyaz astar
akıtma şeklinde kullanılarak iki renkli
görünüm kazandırılmıştır. Yeleye
kadar kıvrımlı uzatılmış kuyruk
yanındaki delik kabın doldurulması
amaçlıdır. Göğüste büyük bir rozet
bulunur. Yüz detayları ve yele
barbutin tekniği ile yapılmıştır.

204. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 21 cm.
u.: 18 cm.
Ayakta duran stilize aslan biçimli kap.
Kırmızı hamurlu, sarı sırlıdır. Sır
altında beyaz astar akıtma şeklinde
kullanılarak iki renkli görünüm
kazandırılmıştır. Kuyruk dekoratif
kıvrımlarla yeleye kadar uzatılmıştır.
Yüz detayları ve yele barbutin tekniği
ile oluşturulmuştur. Göğüste büyük
bir rozet motifi vardır. Sağrıdaki delik
kabın doldurulması amaçlıdır. Kap
bilezikle dizlere kadar sırlanmıştır.

205. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 19 cm.
u.: 14.5 cm.
Ayakta duran stilize aslan biçimli kap.
Kırmızı hamurlu, sarı sırlıdır. Sır
altında beyaz astar yer yer akıtma
şeklinde kullanılmış ve akıtma-yeşil
boya ile zenginleştirilmiştir. Kıvrımlı
kuyruk yeleye kadar uzatılmıştır. Yüz
detayları ve yele barbutin tekniği ile
oluşturulmuştur. Başı hafifçe yana
dönüktür. Göğüs üzerinde büyük bir
yaprak motifi vardır. Kap, bilezikli
dizleri kadar sırlanmıştır.

206. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 23 cm.
u.: 17 cm.
Ayakta duran stilize aslan biçimli kap.
Kırmızı hamurlu, sarı sırlıdır. Sır
altında beyaz astar akıtma şeklinde
kullanılmış ve yeşil boya ile
zenginleştirilmiştir. Ayrıca sır üstü
boya ile hareket kazandırılmıştır.
Kıvrımlı kuyruk başa kadar
uzatılmıştır. Yüz detayları ve yele
barbutin tekniği kullanılarak
oluşturulmuştur. Göğüs üzerinde bir
rozet motifi vardır.

207. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 23.5 cm.
u.: 18.5 cm.
Ayakta duran stilize aslan biçimli kap.
Kırmızı hamurlu kap, beyaz astarın
akıtma şeklinde kullanılmasıyla
renklendirilmiştir. Sarı sırlıdır. Ayrıca
sır üstü boyalarla hareket
kazandırılmıştır. Kuyruk kıvrımlarla
yeleye kadar uzatılmıştır. Göğüste bir
rozet motifi vardır. Yüz detayları ve
yele barbutin tekniği ile yapılmıştır.
Kap, bilezikli dizlere kadar
sırlanmıştır.

208. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 19 cm.
u.: 16.5 cm.
Ayakta duran stilize aslan biçimli kap.
Beyaz astarın akıtma şeklinde
kullanılmasıyla renklendirilmiştir.
Ayrıca astar üstü boyalarla hareket
kazandırılmıştır. Kuyruk dekoratif
şekilde başa kadar uzatılmıştır.
Göğüs üstünde rozet motifi vardır.
Yüz detayları ve yele barbutin tekniği
ile oluşturulmuştur. Kap, bilezikli
dizlere kadar sarı sırlıdır.

209. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 19 cm.
u.: 16 cm.
Ayakta duran stilize aslan biçimli kap.
Kırmızı hamurlu kap, yer yer beyaz
renkli astarın akıtma şeklinde
kullanılmasıyla renklendirilmiştir. Sarı
sırlıdır. Ayrıca sır üstü boya ve
kırmızı noktalarla hareket
kazandırılmıştır. Kuyruk kıvrımlarla
yele ile birleştirilmiş ve başa kadar
uzatılmıştır. Göğüste büyük bir
yaprak motifi vardır. Kap bilezikli
dizlere kadar sırlıdır. Barbutin tekniği
ile yüz ve yele yapılmıştır.

210. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 21 cm.
u.: 18 cm.
Ayakta duran stilize aslan biçimli kap.
Kırmızı hamurlu, sarı sırlıdır. Sır
altında beyaz astar yer yer boya
şeklinde kullanılmış, ayrıca akıtma
yeşil boya ile renklendirilmiştir.
Kuyruk dekoratif şekilde yeleye kadar
uzatılmıştır. Göğüste büyük bir
yaprak motifi vardır. Yüz detayları ve
yele barbutin tekniği ile
oluşturulmuştur. Kap, bilezikli dizlere
kadar sırlıdır.

211. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 24 cm.
u.: 20 cm.
Ayakta duran stilize aslan biçimli kap.
Kırmızı hamurlu kap, yeşil sırla
sırlanmıştır. Beyaz astar yer yer
akıtma boya gibi kullanılarak iki renkli
bir görünüm kazandırılmıştır. Yeleye
kadar uzatılmış kuyruk, kıvrımlarla
tekrar gövde üzerine indirilmiştir.
Göğüste rozet motifi vardır. Kap,
bilezikli dizlere kadar sırlıdır.

212. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 23 cm.
u.: 18 cm.
Ayakta duran stilize aslan biçimli kap.
Kırmızı hamurlu kap, yeşil renkli sırla
sırlanmıştır. Beyaz renkli astar yer
yer akıtma boya kullanılmasıyla iki
renkli görünüm kazandırılmıştır.
Ayrıca sır üstü koyu yeşil renkli boya
ile bezeme zenginleştirilmiştir.
Kuyruk yeleye kadar uzatılmış ve
kıvrımla tekrar gövde üzerine
indirilmiştir. Göğüste aplike rozet
motifi vardır. Kap, bilezikli dizlere
kadar sırlanmıştır.

213. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 23 cm.
u.: 18 cm.
Ayakta duran stilize aslan biçimli kap.
Kırmızı hamurlu kap, yeşil renkli sırla
sırlanmıştır. Beyaz renkli astar yer
yer akıtma boya kullanılmasıyla iki
renkli görünüm kazandırılmıştır.
Ayrıca sır üstü koyu yeşil renkli boya
ile bezeme zenginleştirilmiştir.
Kuyruk yeleye kadar uzatılmış ve
kıvrımla tekrar gövde üzerine
indirilmiştir. Göğüste aplike rozet
motifi vardır. Kap, bilezikli dizlere
kadar sırlanmıştır.

214. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 21 cm.
u.: 17 cm.
Ayakta duran stilize aslan biçimli kap.
Kırmızı hamurlu, beyaz astarlı ve
şeffaf renkli sırlıdır. Akıtma yeşil boya
ve sır üstü boyalarla (kahverengi)
bezeme zenginleştirilmiştir. Kuyruk
kıvrımlarla yeleye kadar uzatılmıştır.
Göğüste aplike rozet motifi vardır.
Kap, bilezikli dizlere kadar
sırlanmıştır.

215. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 21 cm.
u.: 17 cm.
Ayakta duran stilize aslan biçimli kap.
Kırmızı hamurlu, beyaz astarlı ve
şeffaf renkli sırlıdır. Akıtma yeşil boya
ve sır üstü kahverengi boya ile
zenginleştirilmiştir. Kuyruk başa
kadar uzatılmıştır. Göğüste aplike
rozet motifi vardır. Kap, bilezikli
dizlere kadar sırlanmıştır.

216. KANGURU BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 21.5 cm.
u.: 18 cm.
Daire şekilli bir kaide üzerine monte
edilmiş stilize kanguru biçimli kap.
Kırmızı hamurlu ve yeşil sırlı ve sır
üzerine koyu yeşil boya ile
bezemelidir. Gövdenin ön tarafında
iki ayak görülür, kuyruk uzun ve ucu
kıvrıktır. Göğüste aplike rozet motifi
vardır.

217. KANGURU BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 20 cm.
u.: 19 cm.
Daire şekilli bir kaide üzerine
yerleştirilmiş stilize kanguru biçimlidir.
Kırmızı hamurlu ve beyaz astarlıdır.
Yeşil sırla sırlanmıştır. Beyaz astar
yer yer akıtma boya gibi kullanılmış,
ayrıca sır üstü koyu yeşil ve kırmızı
beneklerle bezeme
zenginleştirilmiştir. Gövdenin ön
tarafında ufak iki ayak görülür ve
uzun kuyruğun ucu kıvrımlıdır.
Göğüste aplike küçük bir rozet motifi
vardır.

218. KANGURU BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 20 cm.
u.: 18 cm.
Daire şekilli bir kaide üzerine
yerleştirilmiş stilize kanguru biçimlidir.
Kırmızı hamurlu ve kaideye kadar
gövde beyaz astarlıdır. Kap sarı
renkli sırla sırlanmıştır. Akıtma yeşil
boya ve sır üstü koyu yeşil boya ile
renklendirilmiştir. Gövdenin ön
tarafında ufak iki ayak görülür ve
uzun kuyruğun ucu kıvrımlıdır.
Göğüste aplike küçük bir rozet motifi
vardır.

219. KANGURU BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 19.5 cm.
u.: 18 cm.
Daire şekilli bir kaide üzerine
yerleştirilmiş stilize kanguru biçimlidir.
Kırmızı hamurlu ve sarı sırlıdır.
Beyaz astarın yer yer akıtma boya
gibi kullanılmasıyla ve akıtma yeşille
renklendirilmiş, ayrıca sır üstü koyu
yeşil ve kırmızı ile bezeme
zenginleştirilmiştir. Gövdenin ön
tarafında ufak iki ayak görülür. Kaide
kırmızıya boyanmıştır. Göğüste
aplike küçük bir rozet vardır. Uzun
kuyruğun ucu kıvrımlıdır.

220. KANGURU BİÇİMLİ KAP
19. yy. sonu
y.: 23 cm.
u.: 19 cm.
Daire şekilli bir kaide üzerine
yerleştirilmiş stilize kanguru biçimlidir.
Açık pembe renkli hamurlu, beyaz
astarlı ve şeffaf sırlıdır. Gövde, sır
üstü kırmızı boya ile yapılmış bitkisel
bezemeler ve koyu yeşil beneklerle
süslüdür. Gövde kaideye kadar sırlı
ve astarlıdır. Uzun kuyruğun ucu
kıvrımlıdır. Gövdenin ön tarafında
ufak iki ayak görülür. Göğüste hemen
ayakların üstünde küçük aplike bir
rozet motifi vardır.

221. KANGURU BİÇİMLİ KAP
19. yy. sonu
y.: 21 cm.
u.: 18 cm.
Daire şekilli bir kaide üzerine
yerleştirilmiş stilize kanguru biçimlidir.
Kırmızı hamurlu ve şeffaf sırla
sırlanmıştır. Beyaz astarın akıtma
boya şeklinde kullanılmasıyla
renklendirilmiştir. Ayrıca sır üstü koyu
yeşil boya ile bitkisel bezemeler
yapıştırılmıştır. Gövdenin ön
tarafında iki küçük ayak görülür.

222. KUŞ BİÇİMLİ KAP
19. yy. sonu
y.: 20 cm.
u.: 16 cm.
Halka kaide üzerine yerleştirilmiş kuş
biçimli kap. Kırmızı hamurlu ve şeffaf
sırlıdır. Sır üzerinde koyu yeşil ve
kırmızı boya ile hareket verilmiştir.
Kaide üzerinde de kırmızı bir bant
yapılmıştır. Göğüste aplike rozet
motifi vardır. Gövdenin ön yüzünde
kuşun iki pençesi görülür. Sırtta,
kanatların ortasındaki delik kabı
doldurmak amaçlıdır.

223. KUŞ BİÇİMLİ KAP
19. yy. sonu
y.: 20 cm.
u.: 14 cm.
Halka kaide üzerine yerleştirilmiş kuş
biçimli kap. Kırmızı hamurlu ve şeffaf
sırlıdır. Yer yer beyaz astarın akıtma
şeklinde kullanılmasıyla
renklendirilmiş ve akıtma yeşil boya
ile de bezeme zenginleştirilmiştir.
Kanat ve kuyruk tüyleri kazıma
çizgilerle betimlenmiştir. Göğüste
aplike küçük bir rozet vardır.
Gövdenin ön yüzünde kuşun iki
pençesi bir dalı (?) tutar şeklinde
gösterilmiştir.

224. BALIK BİÇİMLİ VAZO
20.yy. başı
u.: 35 cm.
y.: 8 cm.
e.: 12 cm.
Halka kaide üzerine betimlenmiş
balık biçimli vazo. Gövdenin üzerinde
iki adet dikey halka kulp ve
aralarında profilli ağız bulunmaktadır.
Beyaz astarlı, koyu yeşil ve hardal
sarısı akıtmalı, açık sarı sırlıdır.
Gövdenin yan kısımlarında kabartma
yaprak ve çiçek rozeti motifi
bulunmaktadır. Balığın gözleri,
testere dişli ağzı ve solungaçları
ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

225. BALIK BİÇİMLİ VAZO
20.yy. başı
u.: 23.5 cm.
y.: 15 cm.
e.: 10 cm.
Kaide üzerine betimlenmiş balık
biçimli vazo. Gövdenin üzerinde
stilize olmuş çiçek ve rozetler
kabartma şeklinde verilmiştir. İki adet
dikey halka kulp ve aralarında profilli
ağız bulunmaktadır. Beyaz astarlı,
koyu yeşil ve hardal sarısı akıtmalı,
açık sarı sırlıdır. Baş ve kuyruk iyice
soyutlaşmıştır.

226. BALIK BİÇİMLİ VAZO
20.yy. başı
y.: 13.5 cm.
u.: 25 cm.
Kaide üzerine betimlenmiş balık
biçimli vazo, kırmızı hamurludur. İki
adet dikey halka kulp ve aralarında
profilli ağız bulunmaktadır. Gövdenin
üzerinde kabartma şeklinde bitkisel
süslemeler bulunmaktadır. Beyaz
astarlı, koyu yeşil ve hardal sarısı
akıtmalı, açık sarı sırlıdır. Soyutlaşan
baş yapısında ağız ve göz
betimlenmiştir.

228. TABAK
18.yy. sonu - 19.yy başı
h.: 6.5 cm.
d.ç.: 33 cm.
Dışa dönük ağız kenarlı, yayvan
gövdeli, halka tiplidir. Beyaz astarlı,
şeffaf renksiz bir sır altına kobalt
mavisi dekorludur. Kenar bordürü, iki
çizgi arasında aralıklı yerleştirilmiş
kafes desenlidir. Merkezde irili ufaklı
dilimli ve fistolu kenarlı madalyon
içerisinde bitkisel süslemeler
bulunmaktadır

229. TABAK
18.yy. sonu - 19.yy. başı
h.: 7 cm.
a.ç.: 33 cm.
Dışa dönük ağız kenarlı, yayvan
gövdeli, halka tiplidir. Beyaz astarlı,
şeffaf renksiz bir sır altına kobalt
mavisi dekorludur. Kenar bordürü, iki
çizgi arasında aralıklı yerleştirilmiş
kafes desenlidir. Merkezi sekiz dilimli,
fistolu kenarlı, yuvarlak madalyon
içerisinde geometrik ve bitkisel süsler
bulunmaktadır. Ortasında üç ayak izi
mevcut.

230. TABAK
18.yy. sonu - 19.yy. başı
h.: 6 cm.
d.ç.: 33 cm.
Dışa dönük ağız kenarlı, yayvan
gövdeli, halka diplidir. Beyaz astarlı,
şeffaf renksiz sır altına mavi ve
turuncu dekorludur. Kenar bordürü iki
çizgi arasında aralıklı yerleştirilmiş
kafes desenlidir. Merkeze bir vazo
içerisinde bitki süslemesi
betimlenmiştir. Ortasında üç ayak izi
var.

231. TABAK
18.yy. sonu - 19.yy. başı
h.: 6 cm.
d.ç.: 34 cm.
Dışa dönük ağız kenarlı, yayvan
gövdeli, halka tiplidir. Beyaz astarlı,
şeffaf renksiz bir sır altına kobalt
mavisi ve açık kahverengi
dekorludur. Kenar bordüründe ve
merkezinde içiçe geçmiş
madalyonlarda tekrarlanarak birbirini
takip eden bitkisel bezekler
kullanılmıştır. Ortasında üç ayak izi
vardır.

232. ASLAN BİÇİMLİ KAP
19.yy. sonu
y.: 40 cm.
u.: 32 cm.
Oturur vaziyette, stilize aslan biçimli
kap. Vücudun ve başın bazı detayları
barbutin tekniğinde oluşturulmuş ve
boş alanlar rozet motifiyle
doldurulmuştur. Dizler diğer
örneklerde olduğu gibi bilezik
şeklinde betimlenmiştir. Vazo sarı
sırla kaplanmış ve kısmen sır altı
yeşil renkte kullanılmıştır.

233. TABAK
18.yy. sonu - 19.yy. başı
h.: 6.5 cm.
d.ç.: 25.5 cm.
Dışa dönük düz ağız kenarlı, çukur
gövdeli, halka diplidir. Beyaz astarlı
açık sarı şeffaf sır altına kobalt
mavisi ve kırmızı dekorludur. Kenar
bordürü gurup halinde verilmiş damla
motifidir. Merkezde fistolu kenarlı ve
ortasında üçgen motifi ile bitkisel
motifler bulunan yuvarlak madalyon
yer alır.

TEŞEKKÜR EDERİZ
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