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küllerinden doğdu,
adı HAR oldu.
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Geçmişe “Yeniden” Bakış

Her Eser, Bir Değer

HAR ile tasarım küllerinden doğuyor. Ürünlerimizi geçmişten, Anadolu’da
hüküm sürmüş medeniyetlerin zengin kültüründen aldığımız ilhamla
tasarlıyoruz. Anadolu medeniyetlerine ve Türk İslam sanatına olması
gereken değeri vererek, onları yücelterek, dekoratif objeler, sofra ve
servis serileri ile size ve sevdiklerinize layık hediyelik eşyalar üretiyoruz.
Amacımız, geçmişle olan ilişkimizi her boyutta zenginleştirmek…
Değerlerimize değer katıp sizlerle paylaşmak.

Bizim için her eser, bir değer... Neden mi? Çünkü sadece estetik
kusursuzluk değil, itinalı araştırma da olmazsa olmazımız. Uluslararası
tasarım perspektifine sahip, her birinin kendine has hikâyesinin olduğu,
yaşayan, bağ kuran objeler üretiyoruz. Her koleksiyonumuz hem
ilham veren kültürlere hem de onları hayata geçiren zanaatkârlarımıza
hürmet dolu bir saygı niteliğinde.
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Bakırı
Sabırla
İşliyoruz

Ustasının
Elinden
Cam

Pirinçten
Gelen
Güzellik

Herkese
Değil, Size
Özel Porselen

Bu
Toprakların
Mermeri

Çini, Bir
Anadolu
Güzelliği

H i t i t ’ t e n U r a r t u ’ y a , S e l ç u k l u ’d a n
Osmanlı’ya… Bakırın tarihi Anadolu kadar
eski. Bakırcılığın da öyle… Ürünlerimizi
bakırcılığın en eski ve en sık kullanılan
dövme tekniğiyle yapıyoruz. Usta eller çivi
ve çekiçle bakırı dövüyor, kendilerine has
şeklini veriyor. Sabrın sonu selamet derler.

Ür ü n l e r i m i z d e k u l l a n d ı ğ ı m ı z c a m ,
kristal kalitesinde. Ustalarımızın hünerli
elleri de öyle. Bu hünerli ellerde hayat
bulan tasarımlarımızı altın dekorlarla
zenginleştiriyoruz. Bu sayede, size en değerli
cam ürünleri sunuyoruz.

Pirinç madeni nerede kullanılırsa kullanılsın,
zengin bir güzellik sunar. Aksesuarlarımızda
işte bu nedenle pirinçten döküm figürler
kullanıyoruz. Kuyumculukta kullanılıp özen
isteyen döküm tekniklerini ürünlerimize
aktarıyoruz.

Porselende endüstriyel tekniklerden ziyade,
el işine dayalı butik üretimi tercih ediyoruz.
Yılların deneyimli ustalarıyla, üreticileriyle
çalışıyoruz.

Anadolu’nun bereketli topraklarından
çıkan zengin mermer seçeneklerinden
dekoratif objeler üretiyoruz. Bununla da
kalmıyor fonksiyonel ürünlerle de mermeri
sofralarınıza getiriyoruz.

Çininin güzelliği de kültürümüzdeki yeri de
bir başka. Gelenekselleşmiş çini sanatından
ilham alıyor, aslına sadık kalan üretim
teknikleriyle yeni desenler uyguluyoruz.
Unutulmuş çamur renklerine yeniden hayat
verip gelenekleri sofralarınıza taşıyoruz.

Selamet o ki karşınıza böylesine benzersiz
ürünler çıkıyor.
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Kadim Koleksiyonu
Hikâyemiz Asya’nın kalbinde başladı, Anadolu’yu sardı, Avrupa’ya
uzandı. Selçuklulardan Endülüslere… Medeniyetlerimizden
öğrendiklerimizi tasarımlarımıza taşıyoruz, onların kültürünü
günümüzde de yaşatıyoruz. Kadim zamanlarda başlayan bu güzellikler
hep sürsün diye…
Kadim koleksiyonunda geçmişten izler bulacaksınız.
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Aslan Zarf lı
Ş erbetlik
Endülüs El Hamra Sarayı’nın her köşesine
aşkın sanatkarları gönülleri nakşetmişlerdir.
Onların hünerli ellerinde taşlar dile gelmiş,
sular şarkılar söylemiştir. Kükreyen aslanlarsa
uysallaşıp iyiliği sembolü olmuştur.

Aslanlı
Avlu’nun
Tarihi

İşte o aslanlar, bugün usta ellerde yeniden
hayat buldu. Su medeniyetinin destansı
kudretini göstermek için dört yönden
yeniden harekete geçti.

Hem Endülüs mimarisi hem de İslam
sanatı için büyük bir gurur kaynağı olan El
Hamra Sarayı, İspanya’daki son İslam devleti
olan Nasrîler, namıdiğer Benî Ahmer Devleti
zamanında inşa edilmiştir. Günümüzde
Granada, vakti zamanki adıyla Gırnata
ş ehr i nde bulunan saray ı n avlusunda
12 aslanlı havuz bulunmaktadır. Tüm
ihtişamıyla geçmişe ışık tutan saray, UNESCO
Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır.

Dört Yön,
Bir Desen
Meydanı kanallarıyla dörde bölen aslanlı
havuzdan ilhamla tasarlanan sürahide, dört
yönü vurgulayan gücün timsali dört aslan
kullanılmıştır. Metal yüzeyde göreceğiniz,
içerisinde dört yön imgesi bulunan desen bizi
İslam felsefesindeki felekler teorisine götürür.
Kainattaki her şeyin döndüğüne işaret eder.
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ŞERBETLİK
1010
Ø. 225 mm H. 270 mm

BARDAK
1010
Ø. 55 mm H. 120 mm

Malzeme: Altın dekorlu cam, altın kaplama pirinç Özellikler: %100 el yapımıdır, gıdaya temas eden üründür
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Ejder Kuyruklu
Aslan Sürahi S et

Bir yudum tarih…
Her yudumda tarih.

Asya’nın kalbinden gelip bu topraklara yeni bir ruh
üflediler. Ayak bastıkları her toprağı dantel gibi
işlediler. Taş, onlarla dile geldi. Mekân, onların
desenleriyle bir gelin gibi süslendi.Selçukluların
iz bırakıp mühür vurduğu her nesnenin peşine
düştük. Bulduğumuz her izi de bugüne taşımaya
çalıştık. Sürahimizi süsleyen ejder kuyruklu

Sürahinin tasarımında geçmiş dönem çömlekler
ve antik sürahi formlarından yola çıkılmış,
üzeri Selçuklu karolarındaki hayvan figürleriyle
donatılmıştır.

aslanlar, onların hikâyesini anlatıyor.

Kurt Figürü
12. yüzyılda, Selçuklu döneminde tasarlanan
bir lambadan esinlenilmiştir

Anadolu Selçuklu Dönemi’nden günümüze
kalan en görkemli saray yapılarından biridir
Kubadabad Sarayı. Çinilerinde geniş bir hayal
dünyası ve ilginç figürlere rastlar, ağırlıklı olarak
vahşi hayvanlar görürüz. Genellikle kıvrak

Sürahi ve bardak üzerinde İslam sanatındaki
geometrik süslemelerden örme ve geçme sistemli

hareketleriyle ön plana çıkarlar.

bordürler kullanılmıştır.

Ayı Figürü
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Aslan Figürü

BARDAK
1011
Ø. 80 mm H. 107 mm

SÜRAHİ
1011
Ø. 200 mm H. 240 mm

Malzeme: Cam, eskitme altın
Özellikler: Gıdaya temas eden üründür
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Sırlı Fincan
Bir fincan kahvenin hatırını niye kırk yıl
tutarız? Kestirmeden cevap verip sırrı
muhabbet diyelim.
Muhabbet gönülleri ısıtır. Muhabbet
m u t l u l u ğ u ç o ğ a l t ı r. H e r g ü z e l
mu h ab b e t i n y a re n i i s e b i r f i n c a n
kahvedir. Muhabbetleriniz daim olsun
diye medeniyetimizin eşsiz desenlerini
fincanlara işledik.

ÇİNTEMANİ FİNCAN
1012-CN
Ø. (Fincan) 55 mm H. 55 mm
Ø. (Tabak) 130 mm

KARO FİNCAN

KARANFİL FİNCAN

1012-KO

1012-KF

Ø. (Fincan) 55 mm H. 55 mm

Ø. (Fincan) 55 mm H. 55 mm

Ø. (Tabak) 130 mm

Ø. (Tabak) 130 mm

Malzeme: Porselen, pirinç, altın dekor Özellikler: % 100 el yapımıdır, gıdaya temas eden üründür
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Simurg Fincan Takımı
Kuşların padişahı Simurg küllerinden doğdu. Ve tüm zarafetiyle gönüllere mührünü vurdu.
Bu güzel kuşun süslediği fincanlarda kahvenizi yudumlarken muhabbete doymanın zevkini
yaşayacaksınız.
Bir gün yolunuz Semerkand’a düşerse Nadir Bey’in medresesini mutlaka ziyaret edin.
Çünkü fincanınızı süsleyen Simurg, sizi masal alemine götürmek için orada bekliyor olacak.

Efsaneden
S emerkand’a,
S emerkand’tan
sofralarınıza.
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SİMURG TÜRK KAHVESİ

SİMURG ÇAY

FİNCANI

FİNCANI

1013-S

1013-L

Ø. (Fincan) 55 mm H. 55 mm

Ø. (Fincan) 80 mm H. 57 mm

Ø. (Tabak) 120 mm

Ø. (Tabak) 155 mm

SİMURG

SİMURG

ŞEKERLİK

DEMLİK

1014

1015

Ø. 68 mm H. 100 mm

Ø. 95 mm H. 185 mm

Türk Kahvesi Fincanı, Çay Fincanı
Malzeme: Porselen, altın dekor Özellikler: % 100 el yapımıdır, gıdaya temas eden üründür
Şekerlik
Malzeme: Cam, pirinç, nikel gümüş Özellikler: Gıdaya temas eden üründür
Simurg Demlik
Malzeme: Pirinç, mikron gümüş Özellikler: Gıdaya temas eden üründür
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Sonsuzluk Alemi
Koleksiyonu
İnsan imtihan için dünyaya gelmiştir. Dünya hayatı geçicidir.
Öbür dünya, insanın asıl vatanıdır. İşte biz bu nedenle iyi olmaya
çalışır, iyinin peşinde koşarız. Ahirette O’nun karşısına tertemiz çıkmak
için çalışırız. Ahiret inancıdır bizi boşluktan kurtaran, ümitsizlikten
arındıran… İlahî adaletin tecelli edecek olması azim ve gayretimizi
artırır. Ölüm bir yok oluş değil, asıl ve sonsuz hayatın başlangıcıdır.
Dualarımız bu yüzden O’nadır.
Bugün O’na dua etmek için hangi kutsal mekâna giderseniz gidin,
duvarlarında İslami geometrinin göz alıcı zarafetini göreceksiniz.
Müslüman zanaatkar ve sanatçıların el emeğiyle geliştirdiği
bu güzellikleri şimdi de Sonsuzluk Alemi koleksiyonunda bulacaksınız.
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VAV Türk
Kahvesi Fincanı
Bir fincan kahvenin hatırını niye kırk yıl
tutarız? Kestirmeden cevap verip sırrı
muhabbet diyelim. Muhabbet, gönülleri ısıtır.
Muhabbet, mutluluğu çoğaltır. Her güzel
muhabbetin yareni ise bir fincan kahvedir.
Muhabbetleriniz daim olsun diye Selçuklu
mimarisinde kullanılan formlardan
esinlendik, fincanın kulpuna bir de vav harfi
ekledik.

FİNCAN

SU BARDAĞI

3010

3010

Ø. (Fincan) 55 mm H. 60 mm

Ø. 50 mm H. 85 mm

Ø. (Tabak) 120 mm

Malzeme: Porselen, cam, pirinç, altın Özellikler: Gıdaya temas eden üründür
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Durak Çay S eti
Asya’nın kalbinden gelip bu topraklara yeni bir ruh üflediler.
Ayak bastıkları her toprağı dantel gibi işlediler. Taş, onlarla dile geldi.
Mekân, onların desenleriyle bir gelin gibi süslendi. Selçukluların
iz bırakıp mühür vurduğu her nesnenin peşine düştük. Bulduğumuz
her izi de bugüne taşımaya çalıştık.
Çay bardaklarımızı süsleyen desenler Selçuklu sanatından izler taşıyor.
Çay kaşıklarımızdaki durak simgesi size her yudumda bir nefesi
hatırlatacak. Zira hayat bir nefes değil mi?

DURAK ÇAY BARDAĞI

DURAK ŞEKERLİK

DURAK BATON TEPSİ

3011

3012

3013

Ø. (Bardak) 55 mm H. 100 mm

Ø. 65 mm H. 80 mm

L. 325 mm W. 180 mm

Ø. (Tabak) 120 mm

Malzeme: Mermer, cam, paslanmaz çelik , pirinç, nikel gümüş Özellikler: % 100 el yapımıdır, gıdaya temas eden üründür
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Bin Şükür Koleksiyonu
Suyundan içip yemeğinden yemişiz, havasını soluyup güneşine
doymuşuz… O’na olan aşkımız öyle büyük ki kelimeler yetmemiş
söylemeye… Biz aşkını gönlümüze nakşetmişiz.
Şimdi o nakışlar bir de Bin Şükür koleksiyonunda sizinle. Yediğimiz
içtiğimiz her şeyde O’na şükredelim diye.
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Kavuk Zemzem S eti
Bir anne ve bir evladın verdiği mücadeleydi. Anne ve evladın teslimiyetiydi.
Anne evladına su aramak için kızgın çölde çırpınırken aradığı hayat
kaynağı, evladının ayak dibinden fışkıracaktı. Onlardan geriye bir
can suyu kaldı. Tüm insanlığa rahmet olan bir can suyu…

Nahl Suresi 10. Ayet
“Sizin için gökten su indiren O’dur.
İçecek su ondandır; hayvanlarınızı
otlattığınız bitkiler de o su ile yetişir.”

Bu kutsal beldeye gidip yurduna dönen herkesten, hasretle beklenir
zemzem. Ecdadımız zemzem suyunu zemzemlik denilen özel şişelerde
muhafaza edermiş. Bu güzel düşünceden hareketle cama aşkımızı işledik.

Zemzem Duası
“Allah’ım! Senden faydalı ilim, geniş rızık
ve her türlü hastalıktan şifa diliyorum.”

Besmele
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ŞİŞE
4010
Ø. 135 mm H. 310 mm

BARDAK
4010
Ø. 40 mm H. 100 mm

Malzeme: Cam, mermer, pirinç
Özellikler: % 100 el yapımıdır,
gıdaya temas eden üründür
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Besmele
Damla biçimindeki bardaklarda, özel hat
çalışmasıyla Besmele yer alıyor.

Hurma S eti
Kutsal toprakların meyvesidir hurma.
Bu diyarlardan yurduna dönen her kişi o
lezzeti taşır. Çünkü bekleyenleri vardır.
Çünkü kutsal topraklara hasret duyanlar
vardır.
Hurma ve zemzem iki ezeli dosttur, iki ezeli
yoldaştır… Bu iki dostu bir eyleyip sofralara
taşıdık.
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Doğadan esinlenen tasarımın detaylarında
hurma ağacı yaprakları ve dokusunun
zarifliğini bulacaksınız.

ÇOKLU HURMALIK
4011-L
L . 380 mm W. 220 mm H. 150 mm

TEKLİ HURMALIK

BARDAK

4011-S

4011-S

W. 130 mm H. 135 mm

Ø. 50 mm H. 60 mm

Malzeme: Cam, porselen, pirinç, altın
Özellikler: % 100 el yapımıdır, gıdaya temas eden üründür
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S eccadeler
Namaz zamanın durduğu, mekânın kaybolduğu ve insanın varlığını bulduğu
andır. Namaz, sonsuzluğun sahibiyle buluşmak için, şükrümüzü eda etmek için,
sevdamızı göstermek için verilen hediyedir.

Malzeme: Kadife, suni deri, pirinç
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SELÇUKLU SECCADE

TÜRKİSTAN SECCADE

MİHRAP SECCADE

4012-MH

4012-TK

4012-SY

L . 1290 mm W. 660 mm

L . 1310 mm W. 670 mm

L . 1380 mm W. 695 mm

Mühür Koleksiyonu
An a d o lu’y a hük m e de n h e r Tü rk İ s l a m m e de n i y e t i sa nat ıy l a
bu topraklara, kendi güzel mührünü vurmuştur. Nice eşsiz sanat,
nice zamandır bu topraklarda onlar sayesinde can bulmuştur.
Tıpkı bakırcılık gibi. Bakırın kadim ruhu, şimdi yeniden alevleniyor.
Mühür koleksiyonunda Anadolu medeniyetlerinin izlerini bulacaksınız.
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Küpeli Kâse
Anadolu, kadim sanatlara beşiklik eden
kutlu bir diyardır. Nice sanat burada doğup
günümüze taşınmıştır. Bakırcılık , bu
sanatların en zirve olanıdır.
Bakırın kadim ruhunu yeniden alevlendirdik.
Rumi desenlerle süsle y ip ge çmişten
günümüze getirdik.

KÜPELİ KÂSE
Oksitli-Büyük
5010 -L
Ø. 350 mm H. 200 mm

KÜPELİ KÂSE
Oksitli-Orta
5010 -M
Ø. 265 mm H. 165 mm

KÜPELİ KÂSE
Oksitli-Küçük
5010 -S
Ø. 155 mm H. 105 mm

Malzeme: Kalaylı bakır, pirinç Özellikler: % 100 el yapımıdır, gıdaya temas eden üründür
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KÜPELİ KÂSE
Parlak-Büyük
5010 -LP
Ø. 350 mm H. 200 mm

KÜPELİ KÂSE
Parlak-Orta
5010 -MP
Ø. 265 mm H. 165 mm

KÜPELİ KÂSE
Parlak-Küçük
5010 -SP
Ø. 155 mm H. 105 mm

Malzeme: Kalaylı bakır, pirinç Özellikler: % 100 el yapımıdır, gıdaya temas eden üründür
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Dekoratif
Bakır Figürler
Anadolu, kadim sanatlara beşiklik eden
kutlu bir diyardır. Nice sanat burada
doğup günümüze taşınmıştır. Bakırcılık,
bu sanatların en zirve olanıdır.
Bakırın kadim ruhunu yeniden alevlendirip,
Selçuklu figürleri ile süsledik.

BÜYÜK OVAL SAHAN

BÜYÜK YUVARLAK SAHAN

KUŞLU MİNİ SAHAN

ATLI GONDOL

5011

5012

5018

5015

L. 300 mm W. 220 mm H. 150 mm

Ø. 325 mm H. 190 mm

L . 210 mm W. 140 mm H. 90 mm

L . 275 mm W. 160 mm H. 105 mm

Malzeme: Kalaylı bakır, pirinç Özellikler: % 100 el yapımıdır, gıdaya temas eden üründür
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E JDER SÜRAHİ
5016
Ø. 140 mm H. 245 mm

E JDER MAŞRAPA
5019
Ø. 85 mm H. 130 mm

KUŞLU SÜRAHİ
5017
Ø. 170 mm H. 210 mm

Malzeme: Kalaylı bakır, pirinç Özellikler: % 100 el yapımıdır, gıdaya temas eden üründür
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KUŞ KÜPELİ KÂSE
5014
Ø. 210 mm H. 95 mm

MİNİ KÂSE
5020
Ø. 105 mm H. 40 mm

BÜYÜK YUVARLAK
TABAK
5013
Ø. 355 mm

ORTA BOY TABAK
5021
Ø. 210 mm

Malzeme: Kalaylı bakır, pirinç Özellikler: % 100 el yapımıdır, gıdaya temas eden üründür
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El Emeği Göz Nuru
Koleksiyonu
İşini bilen hünerli ellerin yapamayacağı iş yoktur derler.
Onlar ki bir taşa bile şekil verebilir. Ellerinin değdiği
her şey, ayrı güzelleşir. El emeği emektir… El emeğiyle
yapılan her şey, benzersizdir. Dünyada başka eşi yoktur.
El emeği göz nuru koleksiyonları sadece size özel,
sadece sizin için.
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Karanfilli
Çini Kâse
Kadim zamanlar yaşamıştır aşure… Büyük
Tufan sonrası başlayan hikâyesi çoğalarak
büyümüş ve insanlık tarihinin nice olayına
şahitlik etmiştir. Aşurenin her lokması, bizi
bu kadim hikâyeye götürür.
Bu hikâyeyi gelecek kuşaklara taşımak,
vazifemiz. Aşurenin şanına yakışır doğallıkta
el emeği göz nuru kâseler tasarlamamız işte
bu nedenle.

KARANFİLLİ ÇİNİ
KÂSE (Büyük)
6010 -L
Ø. 220 mm H. 110 mm

KARANFİLLİ ÇİNİ
KÂSE (Küçük)
6010 -S
Ø. 105 mm H. 95 mm

Malzeme: Seramik
Özellikler: % 100 el yapımıdır, gıdaya temas eden üründür
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Mihrap Yemek Takımı
Toprak hamdı, yandı ve pişti. Aşk ile sırlandı, vuslata erdi.
Renklerin coşkulu dünyası ise sırlanan bu yeni esere mührünü vurdu.
Ve adına “Mihrap” dendi.
Hünerli ustalar aşklarını bizzat elleriyle bu tabaklara işledi. El emeği
göz nuru oldu. Mihrap bugün tüm doğallığıyla sofralarınıza
değer katmak için yeniden tasarlandı.

MİHRAP DÜZ TABAK

MİHRAP ÇUKUR TABAK

MİHRAP KÂSE

MİHRAP SALATA KÂSESİ

MİHRAP TATLI TABAĞI

MİHRAP ÇEREZLİK

6011-DZ

6011-CK

6011-KA

6013

6011-TA

6012

Ø. 265 mm

Ø. 225 mm

Ø. 70 mm H. 150 mm

Ø. 230 mm H. 65 mm

Ø. 175 mm

Ø. 110 mm H. 55 mm

Malzeme: Seramik Özellikler: % 100 el yapımıdır, gıdaya temas eden üründür
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