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Bonhams Müzayedelerínde Sati§a Sunulmuç
Bir Grup Figürlü íznik Tabagi
Ezgi GOKÇE*

Ozet

iznik çinileri üretildikieri tarihten itibaren, hem Osmanli sarayinda hem de saray di§inda büyük begeniyle kullanilmi§tir. Bunun ya-

nisira, özellikle 16. yüzyilda Avrupatilar, iznik çinilerine kar§i büyük ilgi duymu§lardir Bu ilgi iki farkli yönde geli§mi|tir; ilki, çinilerin

taklit edilerek yeniden üretilmesi, digeri ise satin alma yoluyla bu objelere sahip olmak yönünde olmu^tur Bunun yaninda, 19. yüz-

yilda Dogu'ya olan ilginin artmasi ise, Batili tücear ve gezginleri iznik çinilerini toplamaya yöneltmi§ ve bu objeleri beraberlerinde

ülkelerine götürmelerine neden olmu§tur.

Günümüzde, özellikle Avrupa'da birçok müze ve ôzel koleksiyonda, çok fazla sayida iznik çinisinin yer aldigi bilinmektedir Ara§-

tirmacilar ve koleksiyonerler için, bu çinilerden pek çoguna ula§ma ve görme olanagi kisitlidir. Bu nedenle, konuyla ilgili görsei

belgeye sahip ve bunu sergileyen her türlü kaynagin önemli oldugu dü§ünülmektedir. Londra'da bulunan ve köklü bir geçmi§e sahip

Bonhams Müzayede evi, iznik çinilerinin de içinde bulundugu, çe§itli dönem ve üsluplara ait islam seramiklerini koleksiyonunda

barindirmasi ve sati§a sunmu§ olmasi bakimmdan dikkat çekiei bir kataloga sahiptir. Bu makalede, dünya çapindaki müzayede

evlerinden biri olan Bonhams'da farkli zamanlarda sati§a sunulmuf bir grup insan ve hayvan figürlü iznik çinisi tanitilarak fiziksel

ñzeliiklerLbelirtilmi§tir. Ayrica, bu çiniler, kompozisyon ve kullanilan motifler açisindan da incelenmi§tir

Anahtar Kelimeler: Müzayede, Seramik, Çini, iznik, Figür.

A Group of Iznik Dishes with Figures Sold at Bonhams Auctions

Abstract

iznik tiles have been used both in Ottoman palaee and out of the palace with admiration sinee the date they were created. Apart

from this, in the 16th eentury, Europeans were very interested in iznik tiles. This interest was built in two ways; first was the imi-

tation and re-produetion of the tiles, the other one was the possession of these objeets by purchasing them. Besides, with the

increase in the interest towards the East in the 19^'' century, the merchants and voyagers from the West tended to collect iznik

tiles and they brought these objeets to their countries.

In today's world, it is known that especially in several museums and special collections in Europe, there are a great number of

iznik tiles. There is a limited possibility to reach or see most of these tiles for researchers and collectors. Thus, every resource that

has visual document about the issue or presents this is thought to be important. The auction house Bonhams, located in London

and having a rooted past has a eatalogue with iznik tiles in it, whieh is remarkable with the Islam ceramics belonging to various

periods and styles in its collection and their put on the market. In this article, iznik ceramics with a group of human and animal

figures that were put on the market at different times in Bonhams, a worldwide auetion house, are introduced and their physical

properties are mentioned. Moreover, these tiles have been analysed in terms of the compositions and the motifs that were used.
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Giri;

iznik çinileri, ilk üretildikleri^ tarihten itibaren günümüze ka-

dar çekiciliklerini korumu§ ve ilgi görmü§tür. 16. yüzyit sonu

17. yüzyil ba§larinda, Osmanti'nin Avrupa'yla olan diploma-

tik ve ticari iti§kilerinin yogunta§masi ile ba§kent ¡stanbul'a

Avrupa devtetterinden etçiterin gönderitmesi ve tüccartarin

ati§veri§teri bu itgiyi artiran sebeplerden olmu§tur (Renda,

2005: 44, 45).

Bu dönemde, ba§kent istanbul'a geten Avrupati etçiter,

Osmantilarin çiçege olan dü§küntükterinden söz etmi§ter ve

Türkterin çiçek sevgisini seyahatnameterinde belirtmi§lerdir

(Atasoy ve Raby, 1989: 69).̂  Günümüze kadar uta§an iznik

çiniterinin pek çogunda bitkiset motiflerin, özettikte stitize

çiçek motiflerinin siktikta kuttanitdigi dikkati çekmektedir. Ju-

lian Raby'nin de (1989: 69) belirttigi gibi, çiçeklerin evrensel

ditinden esinteniterek olu§turulan motifler, Osmanti çinite-

rinin uzun sure begeni kazanmasini sagtami§tir. Böytece, 16.

yüzyitda ¡znik çiniteri Avrupatitar tarafindan da begeni kazan-

maya ba§tami§tir. 19. yüzyitin ikinci yansinda, Avrupa, antika

e§ya tutkusunun yayginta§tigi zamantarda, Osmanti seramigi

en pahati koteksiyon parçatarindan biri hatine getmi§tir (Ata-

soy ve Raby, 1989: 69). iznik çinilerinin Nakka§hane'ye bagli

katinarak üretitdigi dönemterde, stilize bitkisel motiflerin yo-

gun otarak kultanitdigi dikkati çekmektedir. Ancak, 16. ve 17

yy.'tarda, iznik çiniterinde, bitkiset motifterte beraber hayvan

ve insan figürleri de görütmeye ba§tami§tir (Atasoy ve Raby,

1989:256-284). Bunun yaninda, ayni tarihterde, insan figürünün

tasvir editdigi ve kutlanildígí bir diger atan da kiyafet atbümte-

ridir. 16. yüzyil sonu - 17 yüzyil ba§larinda, kiyafet albümleri,

istanbul'daki bagimsiz atötyeterde, saraya bagti otmayan bir

üretimte saray di§indan ressamtar tarafindan, Avrupati etçiter

ve gezginterin sipari§i üzerine üretitmi§terdir Bu atbümterde,

saray nakka§hanesindeki üslüba göre i§çilik katitesi bir hayti

dü§üktür^ Daha geç dönemterde görülen insan ve hayvan f i -

gürlü iznik çinilerinde daha kaba ve serbest eile resmeditmi§

otmasi muhtemet bir üstüp dikkati çekmektedir Bu nedente,

17. yüzyitdan sonraki örneklerin, bu atölyeterdeki üstüptan

esintendigi dü§ünütebilir; bu durum, ustalarin ba§kente bagti

üretimi biraktiklan ve hayal gücterini kutlandiklarini dü§ünüt-

mektedir (Atasoy ve Raby, 1989:256-284). Ayrica, bu örnekter,

üretitdikleri dönemin günlük ya§amini ve sanatçilann hayat

gücterini yansitmatan açisindan da önemlidir

iznik çinileriyle ilgilenen pek cok ki§i için, üretim §ek-

ti ve üretimde kuttanilan ham madde ve diger malzemeler

gibi teknik konutann yaninda, süsteme programi bakimindan

kompozisyontarda kullanilan motifler ve renkter de her za-

man için bir inceteme ve ara§tirma konusu otmu§tur Özet-

tikte, 16. yüzyitdan itibaren Avrupatitarin iznik çiniterine otan

itgisi ve daha sonra 19. yüzyitda Dogu'ya artan itgi sebebiyte

yabancí tüccar ve gezginterce toplanarak yurtdi§ina götürü-

len bu objelerden birçogunun bugün yurtdi§indaki müzeler-

de ve/veya ozet koteksiyontarda butundugu bitinmektedir

Bu konu, pek cok tarihçi, sanat tarihçi ve sanatçi için bir

inceteme ve ara§tirma dali haline getmi§ ve iznik çiniteriy-

te itgiti pek cok yayin yapitmi§tir.'* Bu yayintar kapsaminda,

yurtdi§indaki müze ve ozet koteksiyontarda yer atan iznik

çiniterinden bir kismina ula§ilabilmektedir Müze ve özel

koteksiyontarin web üzerinde yayinladiklari dijital katalog-

tar da, iznik çiniterinin görsetterinin sergitendigi alanlardir.

Bunun yaninda, müze ve ozet koteksiyontarla birlikte, iznik

çiniterinin sati§inin yapitdigi utustararasi müzayede evteri

de, sati§ katatoglarinda ve web ortaminda görsei sunmata-

ri bakimindan önemli kaynaklar olarak degerlendirilebilir.^

Bu bakimdan, dünyanin en büyük müzayede evterinden,

Londra'da butunan Christie's, Sotheby's ve Bonhams gibi

müzayede evterinin sati§ kataloglari, yayinlarda kar§imiza

çikma olasitigi pek butunmayan örnekteri içermektedir.

Londra'daki üntü müzayede evterinden Bonhams, dün-

yanin en eski ve en büyük antika ve sanat eseri sati§inin

yapitdigi, hatka açik bir müzayede evidir Bonhams Müza-

yede Evi, bugün yirmi adet ana bötümden otu§maktadir

Bu bötümterden biri otan ve Londra'da bulunan "islam ve

Hint Sanati" Bölümü'nde, 9. yüzyitdan 19. yüzyita kadar ta-

rihtendiritmi§ sanat eserteri sati§a sunulmaktadir ( h t t p : / /

www.bonhams.com/departments/ISL/). iznik çinileri de

bu eserter arasinda yer atmaktadir. Bunlar arasinda, farkli

bir yere sahip otan hayvan ve insan figürtü otantar dikkati

çekmektedir.

Bu makatede, 2003 ve 2012 yillan araslnda düzenlenen

Bonhams müzayedeterinde sati§a sunutmu§ iznik çiniterine

ait katatogtarin taranmasi sonucunda, bu çiniter arasindan

seçiten yedi adet hayvan ve atti adet insan figürtü olmak

üzere toplam 13 iznik çinisi, fiziksel ve kompozisyon özeltik-

teri bakimindan ete atinmaktadir
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Bonhams Müzayede Evinin Kisa Tarihçesi

Bonhams dünyanm en eski ve büyük antika eser ve sanat

eseri sati§i yapilan, özel mülkiyete ait olan halka açik müza-

yede evlerlnden biridir. Firma, Harry Phillips ve James Chris-

tie tarafmdan 1973 yilinda kurulmu§tur 2001 Kasim ayinda

Bonhams & Brooks ve Philips Son & Neale b¡rle§mi§tir. Bu-

gün 60'dan fazla alanda sanat eserinin ve antika eserin alim

satimmi yapmaktadir Firma 2001 yilindaki birle5meden bu

yana büyümeye ve degi§meye devam etmektedir ( h t t p : / /

www.bonhams.com/about us/).

Bonhams bugün rakiplerinin hepsinden cok sati§ ger-

çekle§tirmektedir Londra'da iki büyük sati§ salonu bu-

lunmaktadir; bunlar, eski Philips sati§ salonu ve eski Bon-

hams sati§ salonu olan Montpelier Galerileri'dir Aynca

ingiltere'de Chester, Edinburgh ve Oxford'da üc adet ye-

rel sati§ salonu bulunmaktadir Sati§lar Amerika'da; San

Francisco, Los Angeles, New York ve Boston'da, isviçre'de,

Fransa'da, Monaco'da ve Avustralya'da da gerçekleçmek-

tedir Bonhams cu anda be§ kita üzerinde 25 üikede yer

almaktadir Bonhams'inana merkezi Philips'in New Bond

Caddesindeki eski sati§ salonudur. 7 farkli mülkten olu§an

bu mahalle, 2004 yilinda dekoratör Claire Agnew yönlen-

dirmesi ile degi§tirilmÍ5 ve yenilenmi§tir. Dünya çapindaki

ana merkezlerin ve sati§ salonlannm yeniden yapilandiril-

masi 2011 sonbaharmda ba§lami§tir; birinci a§ama ayni yil

Aralik aymda tamamlanmi§tir ve binanin bitmi§ hali 2013

yilinin ikinci yarismda gözler önüne serilecektir Bu yeni hali

ile bina, Bonhams personell için geli§mi§ bürolar ve çali§ma

alaninin yaninda ¡ki kat yüksekllkte yen¡ sati§ salonlari, ön-

ceden gösterim galerileri ve blr kafeden olu§acaktir. Ödüllü

mimar Alex Liftschutz tarafmdan tasarlanmi§tir ( h t t p : / /

www.bonhams.com/about_us/).

1840'larda §irket resimler, baskilar daha sonra da me-

tal i§ler¡ ve takilari toplamaya ba§lami§tir. 19. yüzyitda Delft,

Wedgewood ve Worcester seramikleri, pirinç e§ya, silah,

zirh, mobilya, oymali me§elerden yüksek kaliteli §araplara

kadar sati§lar çe§itlilik göstermektedir(http://www.bon-

hams.com/about_us/).

1943'de §irket özel limited §irkete dönü§mü§tür "W and

FC Bonham & Sons Ltd." ve Londra sanat pazarmda geni§-

lemeye, büyümeye ba§lami|tir Bonhams kuruldugu günden

itibaren büyüyüp, geli§erek günümüzde en ¡yi müzayede ev-

lerinden biri haline gelmi§tir. (http://www.bonhams.com/

about_us/)

Bonhams Müzayede Evi bugün 20 adet ana bölümden

olu§maktadir Bu bölümlerden biri "islam ve Dogu Sanati"

bölümüdür "islam ve Dogu Sanati" bötümü islam ve Hint

Sanatlarmm yam sira Modern ve Çagda§ Güney Asya sanat

eserlerini de kapsamaktadir. islam ve Hint Sanati müzaye-

deleri Arapça ve Farsça el yazmalarini, seramikleri, metal

i§leri ve camlari, fildi^i, mücevher, ta§, Osmanli Turk sanat

eserleri, gümü§, tekstil, silah, zirh, iznik çinilerini kapsamak-

tadir. Modern ve Çagda§ Güney Asya müzayedeleri ulus-

lararasi taninan ve hizli yükselen sanatçilarm eserlerinden

olu§maktadir Bu isimlerden bazilari; Farhad Moshiri,Jamini

Roy, Francis Newton Souza, Sadequain, Chugtai, Gulgee,

Parviz Tanavoli, Ahmed Moustafa, and C.H. Zenderoudi.

Pioneerssuch as Jewad Selim, Fateh Moudarresand, Louay

Kayyali'dir. Bonhams'm "islam ve Hint Sanati" Bölümü'nde

9. yüzyildan 19. yüzyila tarihlenen eserler satilmaktadir iz-

nik çinileri bu eserler arasinda yer almaktadir (ht tp: / /www.

bonhams.com/about_us/).

Bu ara§tirmaya konu olan figürlü iznik çinileri için, Bon-

hams Müzayede Evi'nin "islam ve Hint Sanati" bölümünde

2003-2012 yillari arasinda yapilan otuz bef adet açik art-

tirmanin katologlari incelenm¡§tir Bunlarm arasmda, iznik

çinilerinin en iyi olduklari dönemlerde üretilen mavi-beyaz

dekorlu ve stilize çiçek motifli olanlarinin yaninda, özellikle

son dönemlerde yogun olarak görülen figür tasvirli örnekler

ilgi çekicidir 17. yüzyilm ikinci yarisinda iznik çinilerinde kul-

lanilan boyalarin renklerinde bozulmalar, sirlarda çatlaklarin

ve matla§malarm olu§masi gibi özellikle teknik acidan geri-

lemeler ya§anmi§ olsa da, nakka§larin motif ve desenlerde

yenilik arayi§larmi sürdürmeye çali§tiklan görülmektedir

(Bakir, 2007: 305).

iznik Çinilerinin ÖzelUkleri

iznik'te seramik üretiminin tarihi M.Ö. 4. yüzyila kadar uzan-

maktadir Mezopotamya, Misir ve Orta Asya'da görülen se-

ramik üretim geleneklerinin, iznik seramik üretiminde etkili

oldugu dü§ünülmekted¡r Ancak, iznik, esasen 15. yüzyil or-

talarmdan itibaren, özellikle teknolojide ya§anan degi§im-

le birlikte kendini göstermi§tir (Bakir, 2007: 280). Osmanli

döneminde üret¡lmi§ ve günümüze kalmi§ iznik çinileri, ge-
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nellikle, kirmizi çamur ve beyaz fritli çamur ile üretilenler

olmak üzere ¡ki ana grupta incelenmektedir.

Daha çok günlük kullanima yönelik olarak, 14. yüzyil-

dan 15. yüzyila kadar oían dönemde kirmizi çamurdan üre-

tilmif seramiklerde astar ve astar kazima dekoru ile renkli

sirlarín kullanildigí görülmektedir. Bu teknikler, Osmanli se-

ramik sanatinin Selçuklu seramik sanati ile oían baglantisini

ortaya koymaktadir (Bilgi, 2009: 23).

Diger bir grup oían beyaz fritli çamur ile üretilen iz-

nik çinilerini bu denli ¡Igi çekici ve cazip kilan ise bünye-

sidir. Bünye, ögütülmü§ kuvars, frit ve az oranda plastikligi

arttiran beyaz kilden olu§maktadir. iznikli ustalarin, ortaya

koyduklari ürünleri di§inda, bilgi edinilecek pek fazla yazili

kaynak biraktiklari söylenemez. Ke§an'in çini ile ugra§an ta-

ninmi§ ailelerinin birinden oían Ebu'l Kasim'in degerli ta§lar

ile ilgili yazdigi bir risalede (700/1301)^ seramik ile ilgili bir

bölüm yer almaktadir. Bu bölüm, fritli seramik üretimi ile

ilgili önemli bir kaynaktir (Atasoy ve Raby, 1989: 49). Ayrica,

günümüzde teknolojinin ¡lerlemesiyle yapilan ara§tirmalar

da bu konuda yarar saglamaktadir.

iznik çinilerinde kullanilan bünye, hazirlanan boyalar

ve sir ile birlikte, kullanilan renkler ve motifler asil ilgiyi çe-

ken özelliklerdir. Derin kâseler, ayakli büyük kaptar, yayvan

ve geni§ kenarli tabaklar, kenarlari dilimli tabaklar, sürahiler,

vazolar, kavanozlar ve kandiller, iznik çinilerinde dikkati çe-

ken biçimlerdir. Atasoy ve Raby (1989), iznik çinilerinde görü-

len desen çe§itleri için, Fatih Sultan Mehmed döneminden

itibaren "Baba Nakka§'' "Dügüm Ustasi'i "Helezoni Tugrake§

Üslübu" gibi tanimlamalar kullanmi§tir. Aynca, bu çinilerde

görülen üslüplann genel olarak dort evrede incelenebilecegi-

ni ve bunun da birbirini takip eden dort ayri saltanat devrine

denk geldigini belirtirler. Bu evreler, Fatih Sultan Mehmed'in

saltanatinin son on yili (1451-1481), Sultan II. Bayezid devri

(1481-1512), Sultan I. Selim devri (1512-1520) ve Kanuni Sultan

Süleyman'in (1520-1566) saltanatinin ilk on yilidir.

Fatih Sultan Mehmed devrinde üretilen çinilerin genel

olarak Çin Porselenleri etkisinde oldugu kabul edilmektedir.

Desenlerin yani sira, formlarda görülen ölcülerin ve kutlani-

lan renklerin benzerligi bu görü§ü desteklemektedir. Bu dö-

nemde, Topkapi Sarayi nakka§hanesinde tasarlanan desen-

ler iznikli ustalar tarafindan çinilere uygulanmi§tir. Ba§larda,

mavi-beyaz renklerin hakim oldugu, kivrik dallar, rumi, lotus

ve palmet mofitleri kullanilmi§tir. Bu dönemdeki eserlerde

yogun bir ¡§çilik dikkati çekmektedir (Atasoy ve Raby, 1989:

79).

16. yüzyilin ortalarinda iznik çinilerinde sir alti dekor-

da görülen mavi-beyaz renge ilave olarak firuze, daha sonra

mor ve ye§il renk de görülmeye ba§lanmi§tir. Bu dönem en

kaliteli çiniler üretilmi§tir. Beyaz zemin çok temiz ve sert,

sirlar renksiz ve saydam, boyalarin renkleri canli ve parlak-

tir. Osmanli saray nakka§hanesinin etkisi ve sjpari§ edilen

duvar çinilerinin desenlerinin de katkisiyla, 16. yüzyilin orta-

larindan itibaren iznik çinisinde degi§iklik gözlenmektedir.

Kabarik (mercan) kirmizinin da eklenmesiyle, gül, karanfil,

sümbül, lâle gibi çiçekler, hatayî ve rozetler, tabiatçi (natu-

ralist) egilimin agir bastigi yeni bir bezeme üslübunu haber

vermektedir (Arli ve Altun, 2008: 25). Bu dönem çinilerinde

Rumiler, hatayiler ve bulut ögeleri ile hayvan figürleri yer

almaktadir.

Osmanli sanati içinde Turk çinisinin üretimi, özellik-

le 16. yüzyilin ikinci yarisinda en yüksek kalite seviyesine

çikmi§tir. 14. yüzyildan 20. yüzyila kadar olan dönemde,

altyapi, dekor teknikleri, desenler ve kullanilan renkler na-

sil olursa olsun, Osmanli dönemi çinicileri, her dönemde

evrensel imparatorlugun ivme gücü kattigi yenileme ve

üretme heyecani ¡le dönem üslüplarini ortaya koymu§tur.

Osmanli döneminde istanbul, Edirne g¡b¡ §eh¡rleri gören ya-

banci devletlerln elc¡ler¡, her yerde nergis, sümbül ve lâle

g¡b¡ çiçeklerin oldugunu ve Türklerin çiçeklere çok dü§kün

olduklarini, hatta bu çiçekleri almak için pek çok akçe öde-

mekten çekinmediklerini belirtmektedlr. Osmanli çinileri-

nin uzun sûre begeni kazanmalarinda motiflerin evrensel bir

dile sahip olmalari yatmaktadir (Atasoy ve Raby, 1989: 69).

iznik çinilerinde hayvan ve az sayida insan figürü tas-

vlrleri, 16. yüzyilin ilk yarisinda görülmü§ olsa da, yüzyilin

son çeyreginden sonra bu tur tasvirlerin kullanilmasinda

bir arti§ olmu§tur. iznik çinilerinde hayvan figürleri ilk kez,

1520-1530'larda kullanilmi§ (Fotograf 1) ve bunlardan en gü-

zelleri Topkapi Sarayi Sünnet Odasi çinilerinde kuUanilmi§

olanlardir. 1540 ve 1550'terde ise bu tur motifler nadiren

görülmü§tür. Bunun di§inda kalan iki örnekten biri Louvre

Müzesi'ndeki tavus ku§lu tabak ve tek örnek üzerinde av
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i
Fotograf 1. Yayvan Dilimli Tabak Parçasi Yakta^ik-1530,

(Atasoy ve Raby, 1989:187).

hayvanlari bulunan iki kulplu mataradir (Fotograf 2). ikisi de

geç dönem hayvan figürlü çinilerin iki önemli akimmi temsil

etmektedlr. Biri tektavus ku§larmin olu§turdugu, durgun ku§

tasvirleridir ki bu yaygín olamdir; digeri ise, neredeyse §ey-

tani hareketler yapan hayvan figürleridir. Bu iki akim, çagda§

olmakla birlikte esin ve anlam yönünden farklidir (Atasoy

ve Raby, 1989: 256).

Fotograf 2. ¡ki Kulplu Matara Yakiaçik 1545-1555,

(Atasoy ve Raby, 1989: 214).

iznik çinisinde insan figürü ilk kez 1530'lardan kalma bir

ma§rapanm üzerinde görülür (Fotograf 3). 16. yüzyil sonlari

ve 17. yüzyilin baflarmda insan ve hayvan figürlü çinilerin

üretimi artmaya ba§lami§tir. 17. yüzyil ba§indan kalan birçok

tabakta, konu ve üslüp yönünden Kalender Pa§a tarafindan

Sultan I. Ahmed için 1603-1617 yillari arasinda hazirlanan al-

bümdeki tek figür çali§malarina benzer güzel insan tasvir-

leri görülmektedir. Sultan I. Ahmed Albümü'ndeki tek figür

çali§malari, birçogu Avrupalilara satilmak üzere istanbul'da

saray di§indan atölyelerde sipari§ üzerine yapilmi§. Metin

And'in "çar§i ressamlan" olarak adlandirdigi sanatçilarin

yaptigi kiyafet albümteriyle iti§kili oldugu dü§ünülebilir. Bu

tabaklarin, kiyafet albümlerinin üslüp özelliklerini yansittigi

dü|ünülmektedir. Tabaklarda görülen insan figürü tasvirleri-

nin en çok Sultan I. Ahmed Albümü'ne benzemesi de, min-

yatür üslübunun çiniye etkisini vurguladigi söylenmektedir

(Atasoy ve Raby, 1989: 284).

Fio. JX—PlA<U<EKTS

Fotograf 3. Ma§rapa Parçasi, yakla§ik 1525-1530, (Lane, 1957).

17 yüzyilda, iznik çinilerinde, genellikle stilize bitkisel

motifler arasinda tek ya da ikili gruplar halinde görülen in-

san figürlerinin ilgi çekici olmasinin yam sira, bu tasvirlerin

dönemin kültürel yapisi hakkinda bilgi verdigi de dü^ünül-

mektedir. Aynca, insan figürleri gibi yine çinilerde görülen

hayvan figürleri de ilgi çekicidir; özellikle, nakka§haneden

uzakla§an çini ustalarmin hayal gücünü ortaya koyan örnek-

ler olmalari bakimmdan dikkat çekmektedirler.

Bonhams Müzayedelerinde Satina Sunulmuf Bir Grup

Figürlü iznik Tabaginin Kompozisyon Özellikleri

Açisindan íncelenmesi

Müzayede kataloglarmda, eserlerin fotografían di§inda

kimden almdigi ya da kimin koleksiyonundan sati§a çiktigi;

daha önce bulundugu koleksiyonlar varsa bunlarin isimleri;

benzer örneklerinin bulundugu koleksiyonlar ya da basili

oldugu yayinlar hakkinda bilgi ve fiziksel tanimlama bilgi-
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leri yer almaktadir. Bu makalede, tabaklarin yalnizea kimin

koleksiyonundan almdigi ya da kimin adina sati§a sunuldu-

gu ve çaplarmm ölcüleri katalogda yer alan açiklamalardan

alinmi§tir Tabaklarm fiziksel özellikleri belirtilirken, genelde

farkli ve yanli§ bilgiler kuUanildigmdan, fiziksel açiklamalar

için kataloglardaki bilgilere ba§vurulmami5tir

Fotograf 4. 229 lot numarali hayvan figürlü tabak.

Hayvan figürlü tabaklardan ilki (Fotograf 4), 229 lot nu-

marasi ile 16 Ekim 2OO3'te Londra, Knightsbridge "islam ve

Hint Sanati" Müzayedesinde satilmi§tir

Tabagín kenarlari di§a dogru kivríktir ve hafif çukur

gövdelidir. Zemin beyazdir, renksiz §effaf sir altinda kobalt

mavi, ye§il, kirmizi renk ve siyah tahrir görülmektedir Taba-

gin merkezinde hayvan figürleri, stilize bitkisel motifler ve

bulut motifleri yer almaktadir Merkezin çevresinde palmet

motifleri, tabagín kenar bordüründe dalga ve kaya motifleri

görülmektedir (Bonhams 2003 s. 76 no. 229).

Fotograf 5. 206 lot numarali hayvan figürlü tabak.

Hayvan figürlü tabaklardan ikineisi (Fotograf 5), 206 lot

numarasi ile 29 Nisan 2004'te, Londra, New Bond Street

"islam ve Hint Sanati" müzayedesinde satitmi§tir.

Tabagín dudagí di§a dogru kivriktir ve hafif çukur göv-

delidir. Zemin beyazdir, renksiz §effaf sir altinda kobalt mavi,

ye§il, kirmízí renk ve siyah tahrir görülmektedir Tabagm

merkezinde tav§an ve kopek figürleri, stilize bitkisel (kücük

yaprakli dallar) motifler yer almaktadir Tabagín merkezinde

yer alan ve digerlerine göre daha büyük resmedilmi§ olan

figür, benzeri olmayan uzun boyunlu ve tek boynuzlu fan-

tastik bir hayvandin Tabagín kenar bordüründe dalganan bir

dal üzerinde kücük yaprak motifleri görülmektedir.

Fotógrafo. 208 lot numarali hayvan figürlü tabak.

Hayvan figürlü tabaklardan ücüneüsü (Fotograf 6), 208

lot numarasi ile 29 Nisan 2004'te, Londra, New Bond Street

"islam ve Hint Sanati" müzayedesinde satilmi§tir.

Tabagín kenarlari di§a dogru kivriktir ve hafif çukur

gövdelidir. Zemin beyazdir, renksiz §effaf sir altinda ye§il,

mangan moru, kirmizi renk ve siyah tahrir görülmektedir

Tabagín merkezinde ku§ figürü etrafmda stilize bitkisel mo-

tifler yer almaktadir. Tabagín kenar bordüründe stilize edil-

mi§ çiçek kisimiari ve zig-zag motif görülmektedir

Fotograf 7. 207 lot numarali ile hayvan figürlü tabak.
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Hayvan figürlü tabaklardan dördüncüsü (Fotograf 7),

207 tot numarasi ite 29 Nisan 2OO4'te, Londra, New Bond

Street "islam ve Hint Sanati" müzayedesinde satilmi§tír.

Tabagin kenarlari di§a dogru kivriktir ve hafif çukur

gövdetidir Zemin beyazdír, renksiz §effaf sir attinda kobatt

mavi, ye§it, kirmizi renk ve siyah tahrir görütmektedir. Taba-

gin merkezinde kuyrugunu havaya katdirmi§ bir tavus ku§u

figürü, tale, karanfit, zambak ve sümbüt gibi stitize bitkiset

motifter yer atmaktadir. Tabagin kenar bordüründe stitize

edilmi§ rozet §eklinde çiçekler ve kücük çiçekli, yaprakti

datlar görülmektedir

Hayvan figürlü tabaklardan be§incisi (Fotograf 8), 140

tot numarasi ite 19 Nisan 2OO7'de, Londra, New Bond Street

"istam ve Hint Sanati" müzayedesinde satitmi§tir

Fotograf 8.140 lot numarali hayvan figürlü tabak.

Tabagin kenartari di§a dogru kivriktir ve hafif çukur

gövdetidir. Zemin beyazdír, renksiz §effaf sir altinda mavi,

ye§il, kirmizi renk ve siyah tahrir görütmektedir. Tabagin

merkezinde ku§ figürü ve etrafinda stitize bitkiset motifler

yer almaktadir. Tabagin kenar bordüründe dalgatanan bir

dat üzerinde kücük yaprak motifleri görütmektedir

Hayvan figürtü tabaklardan altincisi (Fotograf 9), 107

tot numarasi ite 23 Kasim 2Oll'de, Londra, Knightsbridge "is-

tam ve Hint Sanati" Müzayedesinde satilmi§tir

Tabagin kenarlari diça dogru kivriktir ve hafif çukur

gövdelidir. Zemin beyazdír, renksiz §effaf sir altinda kobatt

mavi, ye§il, kirmizi renk ve siyah tahrir görülmektedir. Taba-

gin merkezinde ayna görüntüsünü andiran iki ku§ figürü ve

etrafinda butut motifleri ve kücük yaprakli daltardan olu§an

stilize bitkisel motifler yer almaktadir Tabagin kenar bor-

düründe zig-zag bir hat üzerinde stilize edilmi§ yarim rozet

§ektinde çiçek motifleri görülmektedir

Hayvan figürlü tabaktardan yedincisi (Fotograf 10), 129

tot numarasi ite 24 Nisan 2O12'de, Londra, New Bond Street

"istam ve Hint Sanati" Müzayedesinde satitmi§tir.

Fotografío. 129 lot numarali hayvan figürlü tabak.

Tabagin kenartari di§a dogru kivriktir ve hafif çukur

gövdetidir Zemin beyazdír, renksiz §effaf sir attinda kobatt

mavi, ye§it, kirmizi renk ve siyah tahrir görülmektedir. Taba-

gin merkezinde tins giden bir at figürü ve etrafinda stilize

çiçek motifler yer almaktadir. Tabagin kenar bordüründe

stitize edilmif çiçekter ve zig-zag motif görütmektedir.

Fotograf 9.107 lot numarali hayvan figürlü tabak. Fotograf n. 212 lot numarali insan figürlü tabak.
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insan figürlü tabaklardan ilki (Fotograf 11), 212 lot nu-

marasi ile 29 Nisan 2004'te, Londra, New Bond Street "is-

lam ve Hint Sanati" Müzayedesinde satilmi§tir

Tabak düzdür ve hafif çukur gövdelidir Zemin beyaz-

dir, renksiz §effaf sir aitmda kirmizi, ye§il, mavi renk ve siyah

tahrir görülmektedir. Tabagin merkezinde bir elinde çiçek

tutan bir kadm figürü çevresinde bahar dali, lale gibi stilize

çiçek motifleri yer almaktadir Tabagm kenarmda zencerek

motifli bir bordür bulunmaktadir Tabak 26 cm çapmdadir

insan figürlü tabaklardan ikincisi (Fotograf 12), 262 lot

numarasi ile 15 Nisan 2010'da, Londra, New Bond Street "is-

lam ve Hint Sanati" Müzayedesinde satilmi§tír

Fotograf 12. 262 lot numarali insan figürlü tabak.

Tabagm kenarlari di§a dogru kivriktir ve hafif çukur

gövdelidir Zemin beyazdir, renksiz §effaf sir aitmda kirmizi,

ye§il, mavi renk ve siyah tahrir görülmektedir. Tabagm mer-

kezinde kaftan giymi§ bir figür çevresinde stilize çiçek mo-

tifleri yer almaktadir Tabagm kenarmda stilize çiçeklerden

olu§an bir bordür bulunmaktadir Tabak 23,4 cm çapmdadir

insan figürlü tabaklardan ücüncüsü (Fotograf 13), 266

lotnumarasi ile 15 Nisan 2010'da, Londra, New Bond Street

"islam ve Hint Sanati" Müzayedesinde satilmi§tir

Tabagm kenarlari di§a dogru kivriktir ve hafif çukur

gövdelidir Zemin beyazdir, renksiz §effaf sir aitmda kirmizi,

gri mavi renk ve siyah tahrir görülmektedir. Tabagm mer-

kezinde çizgili pantolon ve hamam sandaleti giyen, stilize

ba§likli bir erkek figürü yer almaktadir. Figur elinde sigara

içtigi uzun bir boru bulunmaktadir Çevresinde stilize çiçek

motifleri yer almaktadir Tabagm kenarinda stilize çiçekler

ve zig-zag motifli bir bordür bulunmaktadir Tabak 29,1 cm

çapmdadir

insan figürlü tabaklardan dördüncüsü (Fotograf 14), 267

lot numarasi ile 15 Nisan 2010'da, Londra, New Bond Street

"islam ve Hint Sanati" Müzayedesinde satilmi§tir

Fotografié. 266 lot numarali insan figürlü tabak.

Fotograf 14. 267 lot numarali insan figürlü tabak.

Tabagin kenarlari di§a dogru kivriktir ve hafif çukur gövdelidir

Zemin beyazdir, renksiz §effaf sir altinda kirmizi, ye§il, gri mavi

renk ve siyah tahrir görülmektedir Tabagin merkezinde §alvar

ve cepken giyen bir figür yer almaktadir Figürün sag elinde is-

viçre bayragi bulunmaktadir Çevresinde stilize çiçek motifleri

yer almaktadir Tabagm kenarmda stilize çiçeklerden olu§an

bir bordür bulunmaktadir Tabak 26,4 cm çapmdadir

insan figürlü tabaklardan be§incisi (Fotograf 15), 148 lot

numarasi ile 04 Ekim 20lTde, Londra, New Bond Street "is-

lam ve Hint Sanati" Müzayedesinde satilmi§tir

Tabagm kenarlari di§a dogru kivriktir ve hafif çukur

gövdelidir Zemin beyazdir, renksiz §effaf sir altinda kirmizi,

yeçil, kobalt mavi renk ve siyah tahrir görülmektedir Taba-

gm merkezinde uzun bir tunik giyen genç bayan figürü yer

almaktadir Figürün elinde çiçek bulunmaktadir Çevresinde
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Stilize çiçek motifleri yer almaktadir. Tabagín kenarinda sti-

lize çiçeklerden olu§an bir bordür bulunmaktadir. Tabak 29

cm çapindadir.

Fotograf IS. 148 lot numarali insan figürlü tabak.

insan figürlü tabaklardan altincisi (Fotograf 16), 73 lot

numarasi ite 02 EkIm 2O12'de, Londra, New Bond Street "is-

lam ve Hint Sanati" Müzayedesinde satilmi§tir.

Fotografió. 11 lot numarali insan figürlü tabak.

Tabagin kenarlari di§a dogru kivriktir ve hafif çukur göv-

delidir. Zemin beyazdir, renksiz §effaf sir altinda kirmizi, ye-

§il, mavi renk ve siyah tahrir görülmektedir. Tabagin merke-

zinde ye§il ceket ve stilize ba§lik giymi§ bir erkek figürü yer

almaktadir. (Figürün elinde ka§ik ya da zil bulunmaktadir.)

Çevresinde stilize çiçek motifleri yer almaktadir. Tabagin

kenarinda stilize çiçeklerden ve bitkilerden olu§an bir bor-

dür bulunmaktadir. Tabak 26 cm çapindadir.

Sonuç

Avrupalilar, 16. yüzyildan itibaren iznik çinilerine duydu-

gu ¡Igi ve begeni, bu çinilere olan talebi artirmi§ ve zaman

¡c¡nde bu çinUerin taklit edilerek sati§a yönelik üretiminin

yapilmasina neden olmu§tur. 16.yüzyilin sonlarinda ise, iz-

nik çinileri artik ticari bir e§yaya dönü§mü§tür. Yurt ¡çinden

ve di§indan gelen sipari§lerin sayisi arttikça iznikli ustalar

saraydan gelen çini s¡pari§lerini ertelemeye ve zamanin-

da testim edememeye ba§lami§lardir. Güney Avrupa'da

birçok kilisenin duvarlarini süsleyen iznik tabaklari ve 16.

yüzyilda ingiltere'de degerli metal parçalar eklenen iznik

kaplarinin varligi, bu dönemde birçok yabancinm iznik çi-

nilerini satin aldigínín bir kanitidir. 19. yüzyilda Dogu'ya ilgi-

nin artmasi He çok sayida Batili tüccar, gezgin ve diplomat

iznik çinisi toplamaya ba|lami§tir. Bugün, dünyadaki birçok

müzede ve özel koleksiyonlarda yer alan iznik çinileri bu

sayede toplanmi§tir. iznik çinilerinin incelenebilmesine

bu özel koleksiyonlann ve müzelerin ara§tirilmasi büyük

katki saglayacaktir. Çini kaplarin azligina kar§i, duvar çini-

lerinin korunabilen en güzel örnekleri bugün hala birçok

Osmanli yapisini süslemektedir (Atasoy ve Raby, 1989: 20).

1600'lerin ba§larinda, iznik'te ¡nsan figürleri çinilerin

üzerinde görülmeye ba§lami§tir. Geleneksel kiyafetter giy-

mi§ olan kadin ve erkek figürleri, ayakta ya da otururken

resmedilmi§tir. Çinilerde genelde merkezde yer alan figür

etrafinda stilize bitkisel motiflerin kullanildigi görülmek-

tedir. Sanatçilarin insan figürlü çali§malarinda, o dönemin

Osmanli ya§amina ilgi duyan Avrupalilara satilmak üzere

yapilan giylm-ku§am albümterinden etkilendikleri ve bu

dönemde de ustalarin hala ba§kentteki sanat ortamindan

esinlendikleri dü§ünülebillr. 17. yüzyilin ortalarinda yapilan

daha serbest ve daha kaba olan figürlü çinilerde ise artik

ba§kent etkisinden uzakla§ildigi ve ustalarin kendi hayal

güclerini kullandiklari görülmektedir. Genelde günlük ha-

yattan sahnelerin yer aldigi bu çinilerde ka§ik oyunu oy-

nayan ve ya çubukla tütün icen figurier resmedilmi§tir. Bu

tarz figürlü kompozisyonlar 18. yüzyil Kütahya çinilerinde

de çok sik kullanilmi| ve günümüze ula§mi§tir. insan figürle-

rinin yaninda birçok çinide hayvan figürleri yer almaktadir.

Türklerde sikça rastlanilan av sahneleri yaninda aslan, ku§,

tav§an ve at gibi hayvan figürlerinin yer aldigi birçok örnek

yine bitkisel motiflerle zenginle§tlrilmi§tir. Ayrica ¡ncelenen

örnekler arasinda yer alan fantastik bir hayvan figürü ylne

ustalarin hayalden çizimler yaptiklarini desteklemektedir

(Bilgi, 2009:40,41).
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Özellikle iznik çinilerinin sati§inin yapildigi en büyük

Müzayede evleri arasínda Christie's, Sotheby's ve Bonhams

ba§ta gelmektedir. iznik çinilerinin en iyi dönemlerinde üre-

tilen mavi-beyaz dekorlu ve stilize çiçek motifli olanlarinm

yanmda özellikle son dönemlerde yogun olarak görülen fi-

gür tasvirli örnekler ilgi çekicidir. Birçok kaynakta bu örnek-

lerin saray nakka§hanesine çok bagli kalmmadan üretildigi

ve çinicilerin daha serbest olarak dekorladigi belirtilmek-

tedir. Figürlü çinilerin bir grubunda o dönemlerde yapilan

albümlerden esinlenildigi görülmekle beraber diger bir

grubun klâsik desen anlayi§inin di§inda üretilmi§ olmasi, o

zaman hakkinda bize bilgi vermesi açisindan ve iznikli usta-

larin hayal gücünü göstermesi bakimmdan önemlidirler. Ya-

pi Ian ara§tirmalar sonucu Bonhams'ta sati§a sunulan figürlü

örnekler ilgi çekici görülmektedir. Nurhan Atasoy'un "iznik

Seramikleri" kitabmda belirttigi gibi Avrupa müzelerinde ve

özel koleksiyonlarda bulunan çinilerin taranmasi, iznik çini-

ciligiyle ilgili degerlendirmeler açisindan büyük önem ta§i-

maktadir. iznik çinileri ile ilgili yapilan yayinlar kapsaminda,

yurtdi§indaki müze ve özel koleksiyonlarda yer alan örnek-

lerden bir kismma ula§ilabilmektedir. Müze ve özel koleksi-

yonlarda bulunan iznik çinilerinin incelenmesi ve görselleri-

nin bir arada sunulmasi gün yüzüne çikmami§ örneklerin de

tanitilmasi, kayit altma alinabilmesi yönünden büyük önem

ta§imaktadir. Özellikle müzayede evierinin sati§ kataloglari,

yaymiarda kar§imiza çikma olasiligi pek bulunmayan örnek-

leri içermektedir. Daha sonra yapilacak ara§tirmalara konu

olacak daha pek çok farkli iznik çinisi de özel koleksiyonlar-

da ve müzelerde bulunmaktadir.

Notlar

1 iznik çini ve seramiklerine ait ilk örneklerin 15. yüzyilda

üretilmeye baçlandigi kabul edilmektedir: "...Mezopotamya,

Misir ve Orta Asya'da biline islam seramik geleneklerinin

de erken dönemlerde iznik üretiminde etkili oldugu bir

gerçektir. Ancak iznik'i iznik yapan asil büyük geli§me 15.

yüzyil ortalarindan itibaren teknolojide ya§anan degi§imle

birlikte kendini gösterecek ve 17. yüzyilin sonuna kadar devam

edecektir..." (Bakir, 2007: 280).

2 Türklerde çiçek sevgisi ile ilgili ayrica bkz.: (Demiriz, 2005),

(Atasoy, 2002), (Atasoy, 1971).

3 Bu tür kiyafet albümleri ile ilgili geni§ bilgi için bkz.: (Bagci-

Çagman-Renda-Tanindi, 2006), (Adigüzel Toprak, 2012).

4 iznik çini ve seramikleriyle ilgili yayinlanmiç en kapsamli

yayinlardan bazilari §öyledir: (Asianapa, 1965), (Altun-Aslanapa-

Yetkin, 1988), (Atasoy ve Raby, 1989), (Altun, 1997), (Carswell,

2006), (Bakir, 2007), (Arli ve Altun, 2008), (Bilgi, 2009).

5 Londra'da bulunan Christie's, Sotheby's ve Bonhams'in

sati5 kataloglarinin ve eserlerin görsellerinin bulundugu

web sitelerine bu adreslerden ula§ilabilir: Bonhams:http://

www.bonhams.com/ Christie's:http://www.christies.com/

Sotheby's:http://www.sothebys.com/

6 Bu risale ile ilgili geni§ bilgi için bkz.: (Allan, 1973), (Tuna, 2002).
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