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TÜRKİYE MÜZELERİNDE ÖRNEĞİ BULUNMAYAN KLASİK OSMANLI DÖNEMİNE TARİHLENDİRİLEN KAPALI FORMLU SERAMİKLER
Özet
Osmanlı Dönemi’nde kullanılan seramik eşyalar, günümüzde, sanat eseri
olarak müzelerde bulunmaktadır. Bu eserlerden birçoğu çeşitli yurt içi müzelerinin
teşhir ve depolarında bulunurken bir kısmı da farklı ülkelerin müzelerinde sergilenmektedir. Bunlar arasında Bardak, Hokka, Kandil, Kavanoz, Maşrapa, Sürahi,
Şişe, Üsküre ve Vazo formundaki seramiklere rastlanmaktadır. Ancak hem Türkiye
müzeleri hem de yurt dışında bulunan birçok müze araştırıldığında Türkiye müzelerinde örneği bulunmayan kapalı formlu seramiklerin bulunduğu tespit edilmiştir.
Bunlar Buhurdan, İbrik, Matara ve Şamdan biçiminde yapılmış olan Klasik Osmanlı dönemine ait seramiklerdir. Bu tipolojiyi oluşturabilmek için Klasik Osmanlı
Dönemine ait yurt içi müzelerinin tamamı ile yazışmalar yapılmış, bu döneme ait
olan eserler dijital ortama aktarılmıştır. Yurt dışı müzelerde ise çok sayıda ve nitelikli Osmanlı seramikleri bulunmaktadır. Yurt dışı müzelerin bir çoğunun envanter
kayıtlarının online olarak ulaşılabilir olması sebebiyle bu eserlerin tamamına yakını
ilgili müzelerin arşiv ve kataloglarından tespit edilmiştir.
Çalışmamız kapsamında dört farklı Klasik Osmanlı dönemine ait kapalı
formlu seramiklere ulaşılmış, bunlar ayrı başlıklar altında incelenmiş, form özellikleri konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca her bir formun Osmanlı dönemi öncesindeki durumu irdelemiştir.
Anahtar Kelimeler: Klasik Osmanlı, Seramik, İznik, Kapalı formlar
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SAMPLE WITHOUT CLASSİC OTTOMAN İN TURKİSH MUSEUMS DATED TO CLOSED FORM CERAMICS
Summary
The ceramic ware used in the Ottoman period is now in the museum as a
work of art. Many of these works are exhibited in the displays and warehouses of
various domestic museums and some are exhibited in the museums of different countries. Among these are the ceramics in the form of Glass, Hokka, Lamp, Jar,
Mug, Jug, Bottle, Skull and Vase. However, when both museums both in Turkey
and abroad who investigated many museums closed form without the example of
Turkey where the ceramic museum has been determined. These are the ceramics of
the Classical Ottoman period, made in the form of Buhurdan, Erik, Matara and
Candlestick. In order to create this typology, correspondences were made with all
the domestic museums belonging to the Classical Ottoman Period and the works
belonging to this period were transferred to the digital medium. There are numerous and qualified Ottoman ceramics in foreign lands. Since most of the foreign
museums have their inventory records available online, almost all of these works
have been identified from archives and catalogs of the relevant museums.
Within the scope of our work, four different classical Ottoman ceramics
with closed form were reached and they were examined under separate headings
and gave information about form properties. In addition, each form examined the
situation before the Ottoman period.
Keywords: Classical Ottoman, Ceramic, Iznik, Closed forms
GİRİŞ
Klasik Osmanlı döneminde kullanılan seramik eşyaların birçoğu Türkiye müzelerinde yer
aldığı gibi birçok ülkenin müzesinde de bulunmaktadır. Türkiye’de Klasik Osmanlı seramiklerinin bulunduğu müzelerin büyük çoğunluğunun İstanbul’daki müzelerde olduğu tespit edilmiştir.
Bunlar, Türk İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı, Sadberk Hanım Müzesi, Ömer M. Koç
koleksiyonu, Arkeoloji Müzesi dâhilindeki Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşktür. Bunların dışında Anadolu’daki örneklerin Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi ve İznik Müzesindeki
eserler olduğu tespit edilmiştir. Bu müzelerde bulunan eserler incelenmiştir. Klasik Dönem Osmanlı Seramiklerinin bütün envanterleri taranmış, bu dönemde üretilmiş olan bütün eserlere
ulaşılarak fotoğrafları çekilmiş ve bir tipoloji oluşturulmuştur.
Yurt dışı müzelerde ise çok sayıda nitelikli Osmanlı seramikleri bulunmaktadır. Yurt dışı
müzelerin bir çoğunun envanter kayıtlarına online olarak ulaşılabilmesi sebebiyle bu eserlerin
tamamına yakını ilgili müzelerin arşiv ve kataloglarından tespit edilmiştir. Buradan yola çıkarak
Türkiye müzelerinde olmayan ancak yurt dışı müzelerinde bulunan eserlerin varlığı bu araştırmanın sonucunda ortaya çıkmıştır.
Türkiye ve Yurt dışında bulunan müzeler incelendiğinde Klasik Osmanlı dönemi kapalı
formlu seramikler, Bardak, Buhurdan, Hokka, İbrik, Kandil, Kavanoz, Maşrapa, Matara, Sürahi,
Şamdan, Şişe, Üsküre ve Vazo olmak üzere 13 farklı başlık altında toplanmıştır. Bunlardan
Bardak, Hokka, Kandil, Kavanoz, Maşrapa, Sürahi, Şişe, Üsküre ve Vazo örneklerinden bazıları
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hem Türkiye’deki müzelerde hem de Yurt dışındaki müzelerde bulunurken, Buhurdan, İbrik,
Matara ve Şamdan sadece Yurt dışı müzelerinde görülmüştür (Önder, 2017: 76). Oluşturulan bu
tipoloji ile birlikte aşağıda detaylı olarak anlatılan her bir grubun varsa Osmanlı dönemi öncesindeki durumlarından da bahsedilmiştir. Bu konu örnekler ile desteklenmiştir.
Klasik Osmanlı Dönemi Kapalı Formlu Seramikleri, Osmanlı Devletinin Klasik olarak
adlandırılan döneminde de yoğun olarak görülmeye başlar (Henderson, 1989: 64). Bu tip seramiklerin kabaca en belirgin tanımlaması ağız veya gövde genişliği kap yüksekliğinden az olan
ve gövde genişliğinden dar olmayan seramik kaplar olarak tanımlanmaktadır (Ökse, 2012: 94).
Bu tür kaplarda ağız açıklığının tüm gövdeye oranla dar oluşu ve bu açıklıktan içinin az bir
kısmının görülebilmesi gibi nedenlerle, üzeri kapalı olmalarına karşın “kapalı kap” anlamına
gelen terimler kullanılmıştır (Karamağralı, 2007: 141). İngilizce kaynaklarda bu terim “closed
vessels” olarak kullanılmıştır. Bu tanımlama çerçevesinde bu tür kapların içerisine maşrapa,
bardak, şişe, vazo gibi seramik formlar girmektedir.(Önder, 2017: 4-5).
Buhurdan:
Asıl adı “bahürdan” olan buhurdan Arapça'da, yakılınca güzel kokulu duman çıkaran öd
ağacı ve amber gibi tütsü maddelerine verilen bahür isminden Farsça “-dan” ve “-lık” ekiyle
yapılmış "tütsülük" anlamında Osmanlıca bir kelimedir (Erdem, 1988: 384). Türkçesi “tütsü”
olarak bilinmektedir (Acar, 2015: 365). Türk toplumunda, Araplar'ın buhurdana verdikleri aynı
anlamdaki mibhare ve mıktare isimleri tutulmamış, ikinci bir isim olarak micmer veya micmere
(ateşlik) kelimeleri benimsenmiştir (Erdem, 1988: 384).

Fotoğraf 1: Buhurdan (Gümüş kakma ve pirinç), 13. yüzyıl, İran, The Art Walters Museum, (Anonim, Buhurdan, 2015).
Türk buhurdan örneklerinin en eskisi 8. yüzyılda Horasan atölyelerinde üretilmiştir. 11.
ve 12. yüzyıllarda Büyük Selçuklu döneminde yapılmış olan hayvan biçimli buhurdanlar, çoğunlukla pirinç ve tunçtan yapılmış, içi boş, ayakta duran yırtıcı hayvan ve kuş heykelleri şeklindedir (Acar, 2015: 365). Fatımiler'de, Memlükler'de ve Selçuklularda rastlanan üçayaklı tepsi
ve yine üçayaklı silindirik gövdeli, kubbe kapaklı buhurdanlar da kullanılmıştır (Fotoğraf 1).
Osmanlılar mangal tipini tercih etmişler ve buhurdanları, altlarında kendi model ve ölçülerine
uygun birer tepsi bulunan ayaklı tas (kadeh) veya üçayaklı kâse şekillerinde yapmışlardır (Fotoğraf 2). Bu buhurdanların, daha önceki örneklerde olduğu gibi tepesi tutamaklı yarım küre,
yarım daire veya sivri miğfer şeklinde birer kapağı bulunmakta ve bu kapaklar üzerinde bitkisel
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motifler halinde düzenlenmiş çeşitli delikler yer almaktadır (Fotoğraf 1). Çoğunluğu tombak,
pirinç ve bakırdan yapılıp yaldızlanmış olan bu buhurdanların gümüş ve altından yapılanları ve
kıymetli taşlarla süslenmiş olanları da mevcuttur (Erdem, 1988: 385).

Fotoğraf 2: Buhurdan (Gümüş), Yaklaşık 1624, Osmanlı Dönemi, Türk İslam Eserleri
Müzesi, İstanbul, (Demirkol, 2011:102).
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Fotoğraf 3: Buhurdan, Yaklaşık 1570-75, Duca di Martina Müzesi, Napoli, (env. 939),
Boy:38,5 cm, (Öney, 2009: 103).
Klasik Osmanlı döneminde yapılmış olan seramik buhurdan örnekleri günümüze gelen
yayınlarda ve ulaşılabilen yurt içi ve yurtdışı müzelerinde bir örnek haricinde rastlanmaz (Fotoğraf 3). Klasik Osmanlı dönemine tarihlendirilen bu örnek, vazo ya da bardak biçimlerinden
biri kullanılarak buhurdan biçimine dönüştürüldüğü düşünülmektedir. Bu biçimin buhurdan
olarak adlandırılmasının esas sebebi vazo ya da bardak biçiminin üzerine monte edilen metal
kubbe biçimli kapağıdır. Kapağın üzerine belirli aralıklarda yerleştirilmiş ters kalp biçimindeki
kısmın içerisinde bulunan delikler sayesinde bu biçim buhurdan görevi görmektedir.
Klasik Osmanlı döneminde yapılmış olan birçok maden buhurdan örneği bulunurken, seramik örneklerine rastlanmamaktadır. Ancak vazo ya da bardak biçimlerinin kırık olanlarını
maden malzemeler yardımıyla buhurdan biçimine dönüştürülmüş örnekleri görülmüştür. Bunun
sebebi seramikten yapılmış olan buhurdanların ya kırılıp günümüze gelmemiş olması ya da madenden yapılmış muadillerinin hem daha sağlam hem de tütsüden çıkan isleri belli etmemesi ve
sıcaklığa daha dayanıklı olması gibi etkenlerden kaynaklı olabilir.
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İbrik:
İbrik isminin Arapça berk “parlamak” kökünden geldiği ileri sürülmüşse de, genelde
farsça “abriz” "su döken" kelimesinin Arapçalaşmış şekli olduğu kabul edilmektedir. Kur'an' da
bir yerde (ebarl) geçer ve çoğul halde cennetteki Main pınarından şarap doldurulan kapların bir
türünü ifade etmektedir. Hz. Peygamber de bu kelimeyi kullanmış ve kendisine Kevser havuzunun kapları olup olmadığını soran bir sahabeye gökteki yıldızların sayısınca altın ve gümüş
ibriklerin bulunduğu cevabını vermiştir. Bugün İran'da ve İran etkisinde kalan bazı Orta Asya
Türk bölgelerinde ibrik kelimesinin yanı sıra abdestan/abdesdan (ab-dest-dan) tabiri de kullanılmaktadır (Bozkurt-Ertuğrul, 1988: 372).
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Fotoğraf 4: İbrik, İran, Keşan, 13. yüzyıl, M. Heeramaneck Koleksiyonu, Boy: 21 cm (Anonim,
İbrik, 2015).
İbrik su şebekesi olmayan her evde bulunan ve israfı önleyen önemli bir kaptır. İbadete
hazırlık safhasında kullanılması bakımından saygınlık kazanmış ve gerek bu özelliği gerekse
dengeli, zarif yapısı ile süslemelerde de motif olarak yer almıştır (Bozkurt-Ertuğrul, 1988: 375).

Fotoğraf 5: İbrik, Yaklaşık1510, Kütahya, British Müzesi, Londra, Boy:17 cm, En:10,2
cm, (Atasoy, 1989: 97).
Sırlı, sırsız seramik örnekler arasında, özellikle 12. yüzyıl sonları ile 13. yüzyıl başlarında
Büyük Selçuklu sanatında (İran) görülen ve çeşitli şehirlerde yapılmış olan ibrikler dikkat çekmektedir. Bu dönemde yapılan modeller oldukça farklıdır. Burada yapılmış olan ibriklerin Anadolu Selçuklu ve Osmanlı seramiklerini etkilemiş olduğu günümüze gelen örneklerden anlaşıl-
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maktadır. Klasik Osmanlı döneminde yapılan ibriklerin bu dönemden etkilenerek yeni modeller
ürettikleri söylenebilir (Fotoğraf 4).

Fotoğraf 6: İbrik, 1530-40, Metropolitan Müzesi, Boy: 22,4 cm (Anonim, İbrik, 2013).
İbrik örneklerinin en güzelleri, 16. yüzyılda Osmanlıların İznik ve Kütahya atölyelerinde
imal edilmiştir. Bu ibriklerin gövdelerinin armudi, dikdörtgen prizma ve küre şeklinde değişik
formlarda yapıldığı görülür. Bunlardan bir tanesi usta adıyla anılarak "Kütahyalı Abraham"
imzasını taşımaktadır. Londra British Müzesindeki basık kürevî gövdeli, yukarıya doğru genişleyen bilezikli boyunlu, düz ağız kenarlı bir görünüme sahiptir. Forma ibrik ismini kazandıran
ejder biçiminde tasarlanmış bir kulpu ve dik bir emziği bulunmaktadır (Fotoğraf 5), (AtasoyRaby, 1989: 96).
16. yüzyıl Osmanlı seramik ibriklerinden bir diğeri, basık kürevî gövdeleri aşağıya doğru
genişleyen yüksek tabanlı, düz kalın boyunlu olarak adlandırılmıştır. Gövdeye kadar inen gaga
biçiminde yapılmış olan emziği dışarıya neredeyse ağzın genişliği kadar taşırılmıştır. Kulp,
metal formlardan esinlenilerek oluşturulmuştur. Boncuk şeklinde düğmeli ve hafif bombeli kapakları olan bu ibrikler 16 yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmiştir (Bozkurt-Ertuğrul, 1988: 375),
(Fotoğraf 6). Bu tip ibriklerin etkilendikleri madeni eşyalar ile oldukça benzerlik göstermektedir
(Fotoğraf 7).

Fotoğraf 7: İbrik, Yaklaşık1530-50, Victoria and Albert Müzesi, Boy:27,9 cm. (Anonim,
İbrik, 2015).
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Fotoğraf 8: İbrik, 16.yüzyıl, British Müzesi, Boy: 24 cm (Anonim, İbrik, 2015).
Klasik Osmanlı döneminde üretilen seramik ibrik biçimlerinden bir başka örnek, geç dönemde oldukça fazla karşımıza çıkan ve günümüze kadar da biçimini kaybetmeden gelen ibrik
formlardır (Fotoğraf 8). Bu grup, armudi gövdeli, yukarıdan aşağıya doğru genişleye ağızlı, tek
kulplu olarak biçimlendirilmiştir. Boyun, diğer ibrik modellerine göre oldukça dar yapılmıştır.
Bu tip ibriklerin, gövdenin en geniş noktasında biten emziği ve bunun tam karşısında yer alan
kulpu ile bir bütünlük oluşturmaktadır. Emziğin gövde ile birleştiği kısım kalından başlayarak
yukarıya doğru daralır. Emziğin uç kısmı ağız hizasındadır ve dışarı doğru kıvrıktır. Bu kıvrım
ibriğin içerisine konulan suyun rahat bir şekilde dökülmesi için yapılmıştır. İbriğin içerisine
konulan suyun dışarıya taşmaması için emziğin ağız hizasında olması kullanım kolaylığı açısından gereklidir. Emziğin ağızdan biraz daha aşağıda yapılmış olması, ibriğin içerisine konulacak
su miktarının belirli bir noktadan sonra dışarıya akmasına neden olabilir. Bu yüzden buranın
ağız ile eşit ya da yüksek olması gerekmektedir.
Klasik dönemde üretilmiş olan ibriklerin bu tipleri genel biçim itibariyle birbirlerine benzemektedir. Ancak ufak değişiklikler yapılarak üretilmiş biçimler de görülebilir. 8 numaralı
fotoğraf görülen eser genel olarak 9 numaralı fotoğrafa benzemektedir. Ancak 9 numaralı fotoğraftaki ibrik biçiminin boğaz kısmı daha uzundur. Ayrıca bu kısım ağızdan gövdeye doğru çok
hafif bir daralma gösterir. Bu ilk bakışta hissedilmeyecek kadar küçüktür. Kulp ağzın 2-3 mm
altından başlayarak hafifçe yukarı kıvrılır ve gövdenin başlangıcında bitirilmiştir. Emziğin akacak yeri ağız hizasından 1 cm aşağıdadır ve diğer biçime göre bu kısım daha geniştir.

Fotoğraf 9: İbrik, Yaklaşık 1530-40, Gezira Müzesi, Kahire, Boy: 22,5 cm, (Atasoy,
1989:119).
Klasik Osmanlı döneminde üretilmiş olan bir diğer ibrik biçimleri, madeni malzemelerle
birleştirilmiş olarak kullanılan tiplerdir. Bu grup biçimlerin örnekleri form olarak birbirinin
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andırsa da tam olarak birbirine benzemezler. Tek ortak noktaları kulp, boğaz ve emziğin maden
malzemeler kullanılarak yapılmış olmasıdır. Gövde ve taban kısımları seramikten yapılmıştır
(Fotoğraf 10-11-12). Bu eserler 16. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmiştir. Eserin tarihlendirilmesi üzerinde bulunan süsleme özelliklerinin Klasik dönemin ilk evresinde görülmesinden kaynaklanmaktadır.

Fotoğraf 10: İbrik, Yaklaşık 1520, Özel Koleksiyon, (Anonim, İbrik, 2014).
Bu grup içerisinde bulunan ilk örnek 10 numaralı fotoğraftır. Gövde altıgen biçiminde tasarlanmıştır. Altıgenini üst kısmı hafif bombeli biçimde yanlarla birleştirilmiştir ve birleşim
yerleri yumuşatılmıştır. Bu eserin yurt dışında bulunan özel bir koleksiyonda olması sebebiyle
taban kısmının olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak, bu kısmın gizli taban biçiminde yapılmış olabileceği tahmin edilmektedir. Boğaz, kulp ve emzik madeni malzemeden
yapılmış, daha sora seramik gövdeye monte edilmiştir. Bu biçimlerin montesi kulpun, gövdenin
altıgen formunun bir köşesine gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Aynı şekilde emzik gövdenin
altıgen köşesine denk gelecek şekilde yerleştirilmiştir ve kulpun da tam karşısındadır. Emzik
ağız hizasından aşağıdadır ve gövdeden başlayarak dışarıya doğru eğimlidir. Emziğin uç kısmı
çiçek biçimindedir.
İkinci örnek 11 fotoğraf numaralı ibrik biçimidir. Bu eserin gövdesi aşağıya doğru daralan kare biçimlidir. Bu kare biçimi yandan bakıldığında iki eşit parçaya bölünmüştür ve yanlardan öne doğru gelindiğinde daralmaktadır. Taban kısmını oluşturan, dışa doğru çıkıntılı, yuvarlak biçimli dört ayak karenin her bir köşesine yerleştirilmiştir. Boğaz ve kulp da madeni malzeme kullanılmıştır ve bunlar birlikte monte edilmişlerdir. Kulp gövdenin orta noktasındadır. Emzik de madeni malzemeden yapılmıştır. Ancak emziğin birleşme yerinin seramikten yapılmış
olduğu görülür. Bu da ibriğin aslında tamamen seramik olduğu ancak kırıldığı sonucunu ortaya
koyabilir. Bu parça hasarlı ve metal bağlar ile tamir edilmiştir. Emziğin gövde ile birleştiği nokta kulpun karşı hizası değildir. Gövdeyi ayıran iki eşit parçadan sağda kalan kısma emzik oturtulmuştur. Bu da formun rahat kullanımını engellediği gibi kırılma olasılığını da artırmış olabilir.
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Fotoğraf 11: İbrik, Yaklaşık 1520,
Victorya and Albert Müzesi, Boy: 22,5 cm
(Anonim, İbrik, 2015).

Fotoğraf 12: İbrik, Yaklaşık 1520-25,
Victorya and Albert Müzesi, Boy:22,5 cm.
(Anonim, İbrik, 2015).

Üçüncü örnek 12 fotoğraf numaralı eserdir. Bu ibrik kareye yakın dikdörtgen formludur
ve form yandan iki eşit parçaya ayılmıştır. Ortadan iki eşit parçaya bölünmüş gövdenin biçimi
içerden dışarıya doğru daralarak gelen bir şekildedir. Taban kısmını oluşturan, dışa doğru çıkıntılı, yuvarlak biçimli dört ayak, karenin her bir köşesine yerleştirilmiştir. Gövdeden boyuna
geçiş ovaldir. Boyunun belli bir kısmı seramik, belli bir kısmı maden malzemeden yapılmıştır.
Gövdenin üst kısmında kulp kalıntıları bulunmaktadır. Bu da üretilen ibrik biçiminin aslında
tamamen seramik olduğunu ancak zamanla kırılarak madeni malzemelerle tamir edildiğini göstermektedir. Boyun kulp ile birlikte monte edilmiştir. Ağız oval biçimdedir ve kapaklıdır. Emzik
kısmı aynı boyun ve kulp kısmı gibi başlangıçta seramikten yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Devamında maden malzeme kullanılarak tamamlanmıştır. Kulp ile emziğin gövdedeki yerleri
karşılıklıdır ve gövdeyi iki eşit parçaya ayırmaktadır.

Fotoğraf 13: İbrik, Yaklaşık 1585, İznik, British Museum, Londra, Boy:31,5 cm, (Atasoy, 1989: 361).
Klasik Osmanlı döneminde üretilmiş olan bir başka ibrik şekil ise aslında bardak biçimlerinin kırılıp bozulması sonucunda ibrik biçimine çevrildiği tahmin edilen formlardır (Fotoğraf
13). Bu tip biçimler nadirdir. Gövde, kulp ve tabanın bir kısmı seramik, diğer yerler (ağızkapak-emzik) madeni malzemeler kullanılarak yapılmıştır. Emzik gövdenin ortasında yer almaktadır ve bu alan da madeni malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. Emziğin orta kısmından
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“S” biçiminde zincir ile boyuna yerleştirilen madeni halkaya bağlanmıştır. Bu düzenek, emziğin
sabit ve sağlam durmasını yanı sıra aynı zamanda ibriğe görsellik de katmaktadır.
Matara:
Matara, Arapça “mithare” sözcüğünden gelen, boyuna ve bele asılı olarak taşınan su kabı
olarak bilinmektedir (Ökse, 2012: 101). Genellikle aba (kumaş) veya deriden yapılanlar hafif
olmalarından dolayı tercih edilmiştir. Seramik’den yapılan mataraların su sızdırmazlığı, suyu
soğuk tutması gibi özelliklerinden dolayı bu malzemeden yapılmış olan örnekleri de bulunmaktadır. Mataralar genellikle uzun yolculuk ya da seferlerde kullanılmak için yapıldıkları bilinmektedir (Uludağ, 1988: 299).
Klasik Osmanlı döneminde yapılmış olan mataraların kökenlerine bakıldığında nelerden
etkilenmiş olabilecekleri konusu araştırılmış, Büyük Selçuklu döneminden kalma matara biçimleri olduğu görülmüştür (Fotoğraf 14). Bunlar farklı malzemeler kullanılarak yapıldıkları gibi
seramik malzemelerden de yapılmış olanlar mevcuttur (Fotoğraf 14). Bu dönemde yapılan mataraların gövdeleri ovaldir. Gövdeyi iki’ye ayıracak biçimde tam ortaya yerleştirilen boyun, boyunun iki yanında iki adet kulp bulunmaktadır. Boyunun tam alt hizasında yüksekçe yapılmış taban yer alır.
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Fotoğraf 14: Matara, 12-13 yüzyıl, İran, Özel koleksiyon. (Anonim, Matara, 2015)

Fotoğraf 15: Matara (Pirinç-Gümüş kakma), 13 yüzyıl, Eyyubi dönemi, The Smithsonian’s
Museum of Asian Art, Boy:45,2 cm. (Anonim, Matara, 2015).
Klasik Osmanlı döneminde üretilmiş olan seramik mataraların çok fazla günümüze gelememiş olduğu söylenebilir. Bu dönemde yapılmış en erken tarihli örnek yurt dışında bulunan
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Fransa Sevres Ulusal müzesindeki matara örneğidir (Fotoğraf 15). Bu matara gövde, boyun ve
kulplardan oluşmaktadır. Taban kısmı yoktur. Boyun madeni malzeme kullanılarak yapılmıştır
ve gövdenin tam ortasına yerleştirilmiştir. Kulplar boynun iki yanında ikişer adettir. Kulpun
gövdeye paralel yerleştirilmiş olduğu görülür. Bu durum mataranın ip ya da zincir gibi bir malzemeyle taşınması için yapıldığını göstermektedir.

Fotoğraf 16: Matara, Yaklaşık 1480-90, İznik, Sevres Ulusal Seramik Müzesi, Boy: 32 cm,
(Atasoy, 1989: 150).
Klasik Osmanlı döneminde yapılmış olan bir diğer seramik matara örneği, 12-13. yüzyılda yapılmış olan Selçuklu dönemi madeni matara örneklerine (Fotoğraf 16) benzer biçimi ile
karşımıza çıkmaktadır (Fotoğraf 17). Bu tip biçimlerin sayısı azdır. Oval gövdeli, düz boyunlu,
oval tabanlıdır. Boyunun iki yanında birer kulp bulunmaktadır. Kulplar boynun yaklaşık 1 cm
aşağısından başlar, gövdenin 3-4 cm başlangıcında biter. Atasoy, bu biçime sürahi adını vermiştir (Atasoy, 1989: 39). Ancak bu ismi neden verdiği konusunda bir açıklama yapmamıştır. Bu
biçimi iki kulpludur ve içerisine alabileceği su miktarı fazladır. Erken tarihli farklı malzemelerden yapılmış benzer biçimlerinin bulunması sebepiyle bu biçim matara olarak adlandırılmıştır.

Fotoğraf 17: Matara, Yaklaşık 1545-55, İznik, Private Collection, Londra, Boy: 32 cm. (Atasoy, 1989: 214).
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Fotoğraf 18: Matara, 16. yüzyıl, İznik, Özel
Koleksiyon, Boy: 17,8 cm. (Anonim,
Matara, 2015).

Fotoğraf 19: Matara (Kristal ve altın), 16.
yüzyıl, Topkapı Saray Müzesi, (Atasoy,
1989: 277).

Klasik Osmanlı döneminde üretildiği bilinmen bir başka matara örneği de, tulum biçimi
verilerek tasarlanmış eserlerdir (Fotoğraf 18). Bu biçimlerin 16. yüzyılda farklı malzemeler
kullanılarak yapıldığı anlaşılmaktadır (Fotoğraf 19).
Şamdanlar:
Arapça şem (mum) kelimesinden Farsça-dan ekiyle yapılan şem'dan, şamdan "mum taşıyıcı aydınlatma aracı" demektir. Kollarının ucundaki tablalara lamba veya kandil konulan birkaç kollu seyyar lambalıklar da halk arasında şamdan yahut çırakma/çırakman diye anılır. Çeşitli boyda ve biçimlerde bakır, bronz, pirinç, gümüş ve altın gibi malzemelerden yapılan şamdan
manevi aydınlatmayı da temsil ettiği için Musevilik başta olmak üzere hemen her dinde özel bir
değer ve sembolik anlam taşımıştır (Bozkurt, 2010: 328).
İslamiyet'te sembolik bir değeri olmamakla birlikte önceleri mihrabın iki yanına konulan
bir aydınlatma aracı iken zamanla camilerin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş ve elektriğin
günlük hayata girmesinden sonra da tepesine mum yerine ampul takılarak yine mihrabın yanlarına ve kıble duvarı dibindeki eski yerlerine konulmuştur. Daha çok selâtin camilerinde bulunan
büyük şamdanlar, Berat geceleri sabaha kadar kılınan Berat namazı boyunca sürekli ışık vermesi amacıyla yakılan ve Berat mumu denilen, 1-2 m. uzunluğundaki kalın mumların dikilmesi
için yapıldıkları da söylenegelmiştir (Bozkurt, 2010: 329).
İslam dünyasında günümüze ulaşmış en eski şamdanlar ters havan veya çan şeklini andıran tiptedir (Fotoğraf 20). Bu tür şamdanlar, gövde ile onun üstüne eriyen mumun aşağı damlamasını önlemek için konulan tepsi şeklindeki bir tablanın ortasına oturtulmuş silindirik bir boynun devamı olan mum dikilecek yuvadan meydana gelir. Bunların üzerine maden sanatının
kakma, kazıma, dövme, delme gibi farklı süsleme teknikleri uygulanmıştır. 14. yüzyılın başlarına kadar yapımı sürdürülen bu tür şamdanlar arasında maden sanatında bir ekol oluşturan Musul
ve çevresi ustalarına ait örneklerin önemli bir yeri vardır. Bu şamdanların çini ve seramik olanlarına da rastlanabilir (Fotoğraf 21).
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Fotoğraf 20: Şamdan, 12. yüzyıl, İran (Nişabur) Metropolitan Müzesi, Boy: 19,5 cm
(Anonim, Şamdan, 2013).
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Fotoğraf 21: Şamdan, 13-14. yüzyıl, İran, Metropolitan Müzesi, Boy: 30,9 cm (Anonim,
Şamdan, 2015)
Gövdesi çan şeklindeki şamdanların küçük farklarla Osmanlı döneminde devam ettiği görülmektedir. Klasik Osmanlı dönemine görülen üç tip şamdan biçimi günümüze gelmiştir (Şekil
1). Bu tip şamdanların günümüze az sayıda ulaştığı görülmektedir. Biçim açısından Klasik İslam metal şamdanlarının Osmanlı örneklerinden kaynaklanmış olmasından ötürü bütünüyle
Osmanlı sanatına özgü olduğu söylenebilir. Cami ve türbelerde bulunan çoğu büyük boyutlu
metal şamdanların tersine hepsi küçüktür. Bu yüzden evlerde kullanılmış olabileceği düşüncesi
hâkim olmuştur. Bunun haricinde dini mekânlar dışında kullanıldığı tespit edilen örneklerde
mevcuttur. 1582’de çini tüccarları loncasının saraya sunduğu armağanlar arasında bir tane de
şamdan olduğu bilinmektedir (Atasoy, 1989: 47).
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Şekil 1: Şamdanlar, (Kaynak: Atasoy, 1989: 39).
Seramik şamdanlar 15. yüzyılın sonlarında görülmeye başlamıştır. En erken tarihli şamdan örneğinin bu dönemlerde üretildiği bilinmektedir (Soustiel, 2000: 30). (Fotoğraf 22). Bu
örnek diğer şamdan örneklerine göre daha enli ve boylu olduğu görülür. Şamdan, gövde, boyun
ve taban kısmından oluşmaktadır. Gövde çan şekline benzetilerek yapılmış olup, gövdenin ortasından bir bilezik bulunmaktadır. Boyun oval biçimdedir. Boyunun ortasında gövdede bulunan
bileziğin değişik bir muadili yer almaktadır. Ağız kısmı madeni malzeme kullanılarak yapılmıştır ve ovaldir. Bu eserin yurt dışında özel bir koleksiyonda bulunması sebebiyle, taban kısmının
olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak bu dönemde yapılmış başka biçimlerde taban bulunmasından dolayı, bu eserde de olduğu söylenebilir.

Fotoğraf 22: Şamdan, yaklaşık 1480, İznik, Özel Koleksiyon, Boy: 30,9 cm, (Soustiel,
2000: 30).
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Fotoğraf 23: Şamdan, 1560, Ashmolean Müzesi, Oxfort, Boy: 19 cm, (Anonim, Şamdan,
2013).
Klasik Osmanlı döneminde yapılmış olan bir diğer şamdan örnekler 16. yüzyılın ilk yarısında görülmektedir. Bunlar 20-25 santimetreyi geçmeyen boyları ile diğer şamdan biçimlerinden küçüktür. Gövde biçimleri çan şeklindedir. Gövdenin üst kısmı ile boyunun birleştiği yerde
tabak biçimi yapılmıştır. Bu bölümün mumun akan kısımlarının dışarıya dökülmemesi için konulduğu tahmin edilmektedir (Fotoğraf 23-24-25).
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Fotoğraf 24: Şamdan, Yaklaşık 1525,
İznik, Biritsh Müzesi, Boy: 20 cm, (Atasoy,
1989:168).

Fotoğraf 25: Şamdan, 16. yüzyıl, İznik, Metropolitan Müzesi, Boy: 24,1 cm
(Anonim, Şamdan, 2013).

Şamdan biçimlerinde gövde genellikle birbirine benzer şekillerde yapılmışken, boyunda
farklılıklar görülmektedir. Bazı şamdanlarda boyun uzunluğu gövde uzunluğuna eşitken (Fotoğraf 23-24), bazılarında gövde uzunluğu boyun uzunluğundan fazladır (Fotoğraf 25). Bu tip şamdanlarda boyunun ortasında bir bilezik halka bulunmaktadır. Bu halkanın boyutlarının değiştiği
görülmektedir. Şamdanlarda mumun rahat bir biçimde durabilmesi için yapılmış ağız kısmı
kimi şamdanda düz (Fotoğraf 24), kiminde küçük bir kavanoz biçiminde (Fotoğraf 23), kiminde
ise dardan genişe açılan bir vazo ağzı biçiminde (Fotoğraf 25) tasarlanmıştır.
SONUÇ
Osmanlı döneminin geneline bakıldığı zaman hiç aralık bırakılmadan yapılan seramik sanatı, bazen bir süs eşyası, bazen günlük kullanım için yapılmış bir kap-kaçak, bazen de dini
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amaçlar için üretilmiş bir eser olarak günümüze gelmiştir. Osmanlı devletinin kuruluş sürecinde
görülen seramiklerin çoğunluğu açık kap formlarından oluşurken, Klasik Osmanlı döneminde
hem açık hem de kapalı formlu seramiklerin oldukça fazla üretildikleri görülmektedir. Seramiklerde bu artışın sebebi olarak Fatih Sultan Mehmet’in Nakkaşhaneyi kurma ve işletme çabası,
Çin seramiklerinin beyaz hamurdan üretilerek dünya pazarlarında önemli bir yere sahip olması
ve İznik gibi köklü bir geçmişi olan seramik merkezinin Osmanlı topraklarında bulunması gösterilebilir. Böylece Klasik Osmanlı döneminde üretilmiş seramikler dünyanın dört bir tarafına
bazen sipariş bazen hediye olarak gönderilmiş ve böylelikle çeşitli müzelerin koleksiyonlarında
yer almıştır. Klasik Osmanlı döneminde görülen seramikler Çin seramikleri ile yarışabilecek
düzeyde olmaları, onların sadece bir kullanım eşyası olmaktan çıkararak bir koleksiyon haline
getirmiştir. Bu dönemde üretilmiş olan eserler sadece Türkiye’deki müzelerde değil dünyanın
birçok müzesinde önemli koleksiyonlardandır. Buradan yola çıkarak araştırdığımız Klasik Osmanlı dönemi kapalı formlu seramikler 13 farklı grup altında toplanmıştır. Bunlardan dokuz
tanesi hem yurt içi hem de yurt dışı müzelerinde bulunurken, dört tanesi sadece yurt dışı müzelerinde görülmektedir. Bu örnekler dünyada nadir rastlanan, şu ana kadar ya hiç benzerine olmayan ya da çok az benzeri bulunan eserlerdir.
Çalışma kapsamında yurt dışında bulunan dört farklı kapalı formlu seramik grubuna rastlanmıştır. Bunlar buhurdan, ibrik, matara ve şamdan biçimleridir. Bunlardan buhurdan örneği
bir adettir ve en nadir bulunan eserdir (Fotoğraf 3, Tablo 1). İbrik formu beş ayrı alt gruptan
oluşmaktadır ve en çok görülen eser sayısına sahiptir (Fotoğraf 5-6-8-9-10-11-12-13, Tablo 1).
Matara üç farklı alt gruptan (Fotoğraf 16-17-18, Tablo 1), şamdan ise iki farklı alt gruptan
oluşmaktadır (Fotoğraf 22-23-24-25, Tablo 1). Bu grupların her bir faklı yurt dışı müzelerinde
halen sergilenmektedir.
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Tablo 1: Yurt içinde olmayan ancak yurt dışında olan eserler
BUHURDAN

İBRİK

MATARA

ŞAMDAN
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