


“Evrensel Mirasın İzinde”
Mavi… Göklerce, denizlerce mavi.
Beyaz… Saf, soylu ve ezeli.
Paşabahçe Mağazaları İznik Seramiği’nin mavi beyaz izlerini, 
camın tüm zamanları aşan güzelliğine işledi. Dalga dalga bir özenle, 
salkım salkım bir sabırla, uzak geçmişin anılarına yeniden hayat veren bir yorumla…

Çin Porselenleri’nin Osmanlı saraylarında kullanımı 14. yüzyılda başlar. 
İmparatorluklar arasındaki ilişkilerde, elçilik heyetlerince armağan olarak getirilen porselenler, 
İznikli çini ustalarına esin kaynağı olur ve 15. yüzyıla doğru özgün mavi beyaz seramikler 
yaratmaya koyulurlar. Alıntılar yaptıkları Çin porselen örneklerinin desenlerine ve o desenlerin 
anlamına aşina değildir İznikli ustalar. Böylece kendi özgün desenlerini ve renklerini yaratır, 
İslam dünyasında o güne dek eşi benzeri görülmemiş mavi beyaz seramiklerin üretimine 
başlarlar.

16. yüzyılın başlarında göz okşayan bir ustalık ve zarafet örneği, başlı başına bir ekoldür 
İznik mavi beyaz seramikleri. ‘Üçlü Salkım’dır, ‘Dalga’dır, ‘Balık’, ‘Bulut’, ‘Lotus’, ‘Şakayık’ 
ve ‘Çiçek Dalları’dır en yetkin örnekleri. Ne var ki zamana direnemez, değişimlere ayak 
uyduramaz mavi beyaz güzellikler.

18. yüzyıla doğru önce zayıflar, sonra yok olur seramik üretimi ve o seramikleri yaratan usta 
eller. Paşabahçe Mağazaları, yüzyılların ötesinde kalan o seçkin güzelliğe yeniden hayat veriyor. 
İznik’in mavi beyaz mirasını özel bir ustalıkla günümüze uyarlıyor ve özenli yorumuyla 
‘Camda Mavi Beyaz Koleksiyonu’nda yaşatıyor.

“In The Footsteps of a Universal Legacy”
Blue… The blue of the skies, the blue of the seas.
White… Pure, aristocratic and eternal.
Paşabahçe Mağazaları has captured the blue and white traces of Iznik ceramics and applied them onto the 
timeless beauty of glass. The embodiment of years of painstaking labor and heaps of patience and care, an 
interpretation that breathes life into the memories of a time long past…

The use of Chinese Porcelain in the Ottoman palace goes back to the 14th century. 
The porcelains brought in as presents by delegations ambassadors eager to establish good relationships 
between the empires became an inspiration for the ceramic masters of Iznik and toward the 15th century, 
unique blue and white ceramics began to appear. The masters of Iznik were not familiar with the designs 
and with the meanings hidden in the Chinese Porcelain patterns. Inspired by these, the masters created 
their own designs and colors, initiating a blue and white ceramic art that had never before been seen in the 
Islamic world.

By the 16th century, the Iznik blue and white ceramics had become an alluring and exquisite craft, a 
unique art in its own right. The most extraordinary examples of this art were the designs of ‘Üçlü Salkım’ 
(Three Clusters), ‘Dalga’ (Waves), ‘Balık’ (Fish), ‘Bulut’ (Clouds), ‘Lotus’ (Lotus), ‘Şakayık’ 
(Peonies), and ‘Çiçek Dalları’ (Flower Springs). The beauty of blue and white, however, could not 
endure the test of time and failed to adapt to change and flux.

By the 18th century, the art had begun to wither away and soon, ceramic production disappeared 
altogether and along with it, the master hands that had created it. Paşabahçe Mağazaları is now breathing 
new life into the elegant beauty that lies behind the flow of the centuries. 

The Iznik blue and white legacy now comes alive with a delicate interpretation, embodied in the 
‘Blue and White on Glass Collection.’

CAMDA MAVİ BEYAZ
KOLEKSİYONU

İznik Seramik Tabak
1550-1555
Seramic Plate, İznik
1550-1555



Haliç İşi
Tabak, Maşrapa, Kase
Plate, Dipper, Bowl 16. yüzyıl başında İznik mavi-beyaz 

seramiklerinde “Helezoni Tuğrakeş” üslubu 
(Haliç işi) adı verilen yeni bir bezeme şekli ortaya 
çıkmıştır. “Helezoni Tuğrakeş” üslubu, spiral kıvrık 
dalların üstünde kullanılan  küçük yaprak ve çiçek 
motiflerinden oluşmaktadır.
Haliç İşi Tabak, Maşrapa ve Kase 1535-1545 

yıllarına tarihlenen İznik mavi beyaz seramik tabak, 
maşrapa ve kasenin form ve desen olarak opal cam 
üzerindeki yorumu ve uygulamasıdır.

Haliç İşi Tabak, Maşrapa ve Kase, el imalatı opal 
camdan üretilmiş olup üzerindeki rölyef desenlerin 
tümü el işçiliği ile dekorlanmıştır. 

In the beginning of the 16th century there arose, in 
the İznik blue and white ceramics production, a new 
decorative style, called ‘Helezonî Tuğrakeş’ or ‘Haliç İşi’ 
(Golden Horn Work). The pattern was formed by small 
leaves and floral designs winding around branches applied 

on opal-glass.
The Haliç İşi Plate, Dipper and Bowl 
are inspired, in terms of form and 
design, from the İznik blue and white 
plate dating from 1535-1545.

The Haliç İşi Plate, Dipper and 
Bowl are  handmade of opal glass, 

with having on it the handmade reliefs.

80273
R: 24 cm h: 7 cm

80275
R: 12cm h: 14 cm

80271
R: 21 cm

CAMDA MAVİ BEYAZ KOLEKSİYONU

El imalatı opal cam üzerine derin rölyefli tabak, maşrapa ve kase.
Handmade plate, dipper and bowl with deep reliefs.

Her birinin üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Each produced in a limited edition of 2000 copies.

Nevvar
Kandil /Oil Lamp

Kandiller; evlerde, sokaklarda, ibadethanelerde ve 
saraylarda kullanıldığı gibi, gaz lambalarından önce 
camilerde de kullanılmıştır. Aydınlatma amacıyla 
kullanılan kandiller, kil, pişmiş toprak, pirinç ve 
bronz gibi farklı malzemelerden üretilmiştir.
Nevvar Kandil form ve desen olarak 1510 – 1515  

yıllarına ait İznik yapımı mavi beyaz bir kandilden 
esinlenilmiştir. Orjinal kandil, bugün Çinili Köşk 
Müzesi’nde sergilenmektedir.
Nevvar Kandil, el imalatı beyaz opal camdan 

üretilmiş olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü el 
işçiliği ile dekorlanmıştır. 

*Nevvar: Osmanlıca’da aydınlık ve parlak anlamına gelmektedir. 

Oil lamps were used in houses, streets, places of 
worship, palaces, and in mosques, before gas lamps. Oil 
lamps were used for their light, and made of various 
materials such as clay, earthenware, brass and bronze. 
Nevvar Oil Lamp was inspired by the form and patterns 

of an İznik production white-blue oil lamp from 1510 
– 1515 years. Today, the original oil lamp is being 
exhibited in Çinili Köşk Museum. 
Nevvar Oil Lamp is produces from handmade white 

opal glass, and the relief patterns on it were decorated 
with handicraft.

*In Ottoman Turkish, “nevvar” means light and shiny. 

1016305
R: 17,8 cm h: 22 cm

CAMDA MAVİ BEYAZ KOLEKSİYONU

El imalatı cam üzerine mavi desenli derin rölyefli kandil.
Handmade bowl with deep and blue oil lamps.

Üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 20000 copies.



Suzeni
Beş yüzyıl öncesinden günümüze anlamlı bir 

esinti…
‘Annam Vazo’dan esinle süslendi mavi beyaz 

‘Suzeni’.

El imalatı olan Suzeni Vazo; 15. yüzyılın mavi 
beyaz porselenlerinden “Annam Vazo”nun form 
ve deseninden esinle tasarlanmış ve üretilmiştir. 
Kitabesine göre 1450’li yıllara tarihlenen “Annam 
Vazo”, bugün İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi 
Koleksiyonu’nda bulunmaktadır. Suzeni Vazo,  
el imalatı camdan üretilmiş olup, üzerindeki rölyef 
desenlerin tümü el işçiliği ile dekorlanmıştır. 

The inspiration of five hundred years, century after 
century…
Bringing us the “Annam Vase” in blue and white 

“Suzeni”.

The handmade Suzeni Vase was inspired by the form 
and design of the blue and white porcelain “Annam 
Vase” of the 15th century. According to its inscription, 
the “Annam Vase” dates back to the 1450s. Today it is 
part of the Istanbul Topkapı Palace Museum Collection. 
All the patterns of reliefs on the handmade Suzeni Vase 
have also been produced by hand.

Vazo / Vase

49709
R: 25 cm h: 36 cm

CAMDA MAVİ BEYAZ KOLEKSİYONU

El imalatı cam üzerine mavi desenli derin rölyefli vazo.
Handmade vase with deep and blue reliefs.

Üretimi 999 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 999 copies.

Ciharberk
Kase / Bowl

Yaprak yineliyor dört kez kendini…
Mavi beyazında saklı Uzakdoğu’nun gizemi. 

Ciharberk Kase adını, üzerindeki mavi beyaz 
desenden almıştır. Çiçek demetlerinin yaprak 
formunda dört kez yinelendiği bu desen,  
17. Yüzyıl’da Quing hanedanı döneminde,  
İslam ülkeleri için Çin’de üretilen bir porselen 
leğen - ibrik takımının ibriği üzerinde yer 
almaktadır. Ciharberk Kase, el imalatı camdan 
üretilmiş olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü  
el işçiliği ile dekorlanmıştır.

Leaf four times repeated reveals…
Far Eastern secrets in blue and white.

The Ciharberk Bowl derives its name from its 
blue and white design. The design depicts flower 
bunches in leaf form repeated four times and 
originates from the porcelain basin and pitcher 

produced in China during the Quing Dynasty 
in the 17th century for the Islamic world. All the 

patterns of reliefs on the handmade Ciharberk Bowl have 
also been produced by hand.

49710
R: 35 cm, h: 22 cm

CAMDA MAVİ BEYAZ KOLEKSİYONU

El imalatı cam üzerine mavi desenli derin rölyefli kase.
Handmade bowl with deep and blue reliefs.

Üretimi 999 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 999 copies.



Yoncalı
Yoncalı Vazo, Kahire Gezira Müzesi’nde 

sergilenmekte olan ve 1565-1757 yıllarına 
tarihlenen İznik mavi beyaz antik seramik 
kavanozun form ve desen olarak opal cam 
üzerindeki yorumu ve uygulamasıdır.

Soyut üslup seramikleri arasında yer alan antik 
seramik kavanoz üzerindeki dört yapraklı yonca 
motifi, soyut üslup ustalarınca ender kullanılan 
bir motiftir. Yoncalı Vazo, el imalatı opal camdan 
üretilmiş olup üzerindeki rölyef desenlerin tümü el 
işçiliği ile dekorlanmıştır. 

The Yoncalı Vase is an opal glass interpretation and 
adaptation, in form and design, of the İznik blue and 
white antique ceramic jar dated to 1565-1757, currently 
on exhibit at Cairo’s Gezira Museum.

The four-leaf clover motif on the antique ceramic jar, 
which is an example of abstract ceramic style, is a pattern 
that has been used only rarely by master craftsman of 
abstract ceramic art. All the patterns of reliefs on the 
handmade Yoncalı Vase of opal glass have also been 
produced by hand.

Vazo / Vase

45388
R: 19 cm h: 25 cm

CAMDA MAVİ BEYAZ KOLEKSİYONU

El imalatı opal cam üzerine mavi desenli, derin rölyefli vazo.
Handmade vase with deep and blue clover-leaf reliefs.

Üretimi 999 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 999 copies.

Madalyonlu
Kupa / Cup

Madalyonlu Kupa, İstanbul Sadberk Hanım 
Müzesi’nde sergilenmekte olan ve 16. yüzyıla 
tarihlenen İznik mavi beyaz antik bardağın form 
ve desen olarak opal cam üzerindeki yorumu ve 
uygulamasıdır.

Kupanın gövdesinde içleri hatayi ve yaprak 
bezemeli oval madalyonların aralarında uçları 
çiçeklerle sonlanan spiral dallar bulunmaktadır. 
Madalyonlu Kupa, el imalatı opal camdan üretilmiş 
olup üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile 
dekorlanmıştır.

The Madalyonlu Cup is an opal glass interpretation 
and adaptation, in form and design, of the Iznik blue 
and white antique drinking glass dated to the 16th 
century, currently on exhibit at the Istanbul Sadberk 
Hanım Museum.

The body of the cup is decorated with spiral branches 
topped with flowers, which lie amid the hatayi and leaf 
ornamentation in the oval medallions. All the patterns of 
reliefs on the handmade Madalyonlu Cup of opal glass 
have also been produced by hand.

45378
R: 12 cm, h: 14 cm

CAMDA MAVİ BEYAZ KOLEKSİYONU

El imalatı cam üzerine mavi hatayi desenli, derin rölyefli kupa.
Handmade cup with deep and blue hatayi reliefs.

Üretimi 1999 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 1999 copies.



Rumili
Rumili Şamdan, Londra British Museum’da 

sergilenmekte olan ve 1525 yılına tarihlenen “Baba 
Nakkaş” üslubu seramiklerinden İznik mavi beyaz 
antik seramik şamdanın form ve desen olarak opal 
cam üzerindeki yorumu ve uygulamasıdır.

Rumili Şamdan’ın gövdesi ve boyun kısmı 
üzerinde bantlarla ayrılan bölümlerde, hatayi 
ve rumi üslubu motifler süsleme unsuru olarak 
kullanılmıştır.

Rumili Şamdan, el imalatı opal camdan üretilmiş 
olup üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile 
dekorlanmıştır.

The Rumili Candle Holder is an opal glass 
interpretation and adaptation, in form and design, of the 
Iznik blue and white antique ceramic candle holder in the 
“Baba Nakkaş” style, dated to 1525 and currently on 
exhibit at the Bristish Museum in London.

Hatayi and rumi motifs have been used in the bands of 
decoration on the body and neck of the Rumili Candle 
Holder. 

All the patterns of reliefs on the handmade candle holder 
of opal glass with “Rumi” motifs have also been produced 
by hand.

Şamdan / Candle Holder

45377
R: 14 cm h: 18 cm

CAMDA MAVİ BEYAZ KOLEKSİYONU

El imalatı opal cam üzerine mavi desenli, derin rölyefli şamdan.
Handmade candle holder with deep and blue reliefs.

Üretimi 1999 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 1999 copies.

Yıldız 
Madalyon
Vazo / Vase

Yıldız Madalyon Vazo, Londra British Müzesi’nde 
sergilenmekte olan ve 1580 yıllarına tarihlenen 
İznik mavi beyaz cami kandilinin form ve 
desen olarak opal cam üzerindeki yorumu ve 
uygulamasıdır.

Yıldız Madalyon Vazo, el imalatı opal camdan 
üretilmiş olup üzerindeki rölyef desenlerin tümü  
el işçiliği ile dekorlanmıştır. 

The Yıldız Madalyon Vase is, in terms of form and 
design, inspired from the İznik blue and white mosque 
candle holder dating from 1580, now in display at the 
British Museum in London.

The Yıldız Madalyon Vase is handmade of opal glass, 
having on it the handmade reliefs.

80274
R:15.2 cm  h:25 cm

CAMDA MAVİ BEYAZ KOLEKSİYONU

El imalatı opal cam üzerine yıldız desenli, derin rölyefli vazo.
Handmade vase with deep and star medallion reliefs.

Üretimi 2000 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 2000 copies.



Yapraklı
Yapraklı Vazo, Londra Victoria &Albert 

Müzesi’nde sergilenmekte olan ve 1575-1580 
yıllarına tarihlenen İznik mavi beyaz antik seramik 
kavanozun form ve desen olarak opal cam 
üzerindeki yorumu ve uygulamasıdır.

Vazo üzerinde ana tema olarak, yapraklarla 
oluşturulan madalyon formları içinde hatayi üslubu 
motifler süsleme unsuru olarak kullanılmıştır.

Yapraklı Vazo, el imalatı opal camdan üretilmiş 
olup üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile 
dekorlanmıştır.

The Yapraklı Vase is an opal glass interpretation and 
adaptation, in form and design, of the Iznik blue and 
white antique ceramic jar dated to 1575-1580, currently 
on exhibit at the Victoria & Albert Museum in London.

Hatayi style motifs have been used as ornamentation 
inside the medallion forms that make up the leaves that 
are used as the main theme of the vase.

All the patterns of reliefs on the handmade Yapraklı 
Vase of opal glass have also been produced by hand.

Vazo / Vase

45389
R: 28 cm h: 25 cm

CAMDA MAVİ BEYAZ KOLEKSİYONU

El imalatı cam üzerine yaprak desenli, derin rölyefli vazo.
Handmade vase with deep and blue leaf reliefs.

Üretimi 999 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 999 copies.

Şeşberk
Tabak / Plate

Beyazda dalgalanan, mavide uçuşan altı zarif 
yaprak...

Şeşberk Tabak adını, üzerindeki motifte bulunan 
altı yapraktan almıştır. Bu motifi içeren deseni 
ise 1520-1540 yılları arasında üretilmiş olan İznik 
mavi beyaz seramik tabaktan örnekle cam üzerine 
uygulanmıştır. 

Şeşberk Tabak, el imalatı camdan üretilmiş olup 
üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile 
dekorlanmıştır. 

Six graceful leaves waving in white, flying in blue…

The Şeşberk Plate derives its name from its six-leaf 
motif. The design of the composition is an application on 
glass of the Iznik blue and white design of the ceramic 
plate produced between 1520-1540. 

All the patterns of reliefs on the handmade Şeşberk Plate 
have also been produced by hand.

49712
R: 22 cm

CAMDA MAVİ BEYAZ KOLEKSİYONU

El imalatı cam üzerine mavi desenli derin rölyefli tabak.
Handmade plate with deep and blue reliefs.

Üretimi 1999 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 1999 copies.



Katmerli
Kavanoz / Jar

Bulutlarla sarmaş dolaş lotuslar, palmetler…
Mavi beyazla kucaklaşıyor katmer katmer çiçekler. 

Katmerli Kavanoz adını, üzerindeki katmerli 
çiçek motiflerinden almıştır.  Form ve desen 
olarak, 1510-1520 yılları arasına tarihlenen İznik 
mavi beyaz kavanozun cam üzerindeki yorumu 
ve uygulamasıdır. Orijinal kavanoz bugün Londra 
British Museum’da sergilenmektedir. 

Katmerli Kavanoz, el imalatı camdan üretilmiş 
olup, üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliği 
ile dekorlanmıştır. 

Lotuses and palmettes wrapped in clouds of light…
Layers of flowers embraced in blue and white.

The Katmerli Jar takes its name from its layered 
flower motifs. The design and form of the jar are an 
interpretation and application on glass of the Iznik blue 
and white jar produced between 1510-1520. Today, 
the original jar is exhibited in the British Museum in 
London. 

All the patterns of reliefs on the handmade Katmerli Jar 
have also been produced by hand.

45753
R: 21 cm  h:24 cm

CAMDA MAVİ BEYAZ KOLEKSİYONU

El imalatı cam üzerine çiçek desenli, derin rölyefli kavanoz.
Handmade jar with deep and blue flower reliefs.

Üretimi 1999 adet ile sınırlıdır.
Produced in a limited edition of 1999 copies.




