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Lot: 1, Fiyat: 100 TL

Tuğralı Gümüş Macun Hokkası ve
Kaşığı-400 gram - 15x13 cm 

Sultan II. Mahmud Han 1808-1839
tuğralı, kaşığı ile birlikte pedestal

ayaklı olup dip kısmı çok zarif bir su
yolu ile çevrili gövde gondol

formunda yalın işçilikli, kapak yalın
işçilikli gövde bordürü çok zarif bir
su yolu ile çevrili, kapak tutamağı

zarif bir tomurcukla sonlanmış olan
bu sanat macun hokkası tuğra ve

form açısından koleksiyonluk değer
taşıyan çok nadir bir eserdir.

Lot: 2, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Gümüş Kahvedan-170.58
gram - 5x13 cm 

Yüksek ayar gümüşten mamül, düz
dipli, altı bombeli, yukarıya doğru

daralan boyun ve kapak kısmı
repousse tekniği kullanılarak

yapılmış simetrik yaprak motifleri ile
bezeli, gövdenin orta kısmı boş

bırakılmıştır. Kıvrık kulplu, kulp ile
kapak arası yaprak motifi geçişli,
kapak tutamağında çok zarif bir

çiçek motifi barındırır.

Lot: 3, Fiyat: 100 TL

Gümüş Kahvedan-263 gram - 16
cm 

Cumhuriyetin ilk yıllarına tarihlenen
eser; 900 ayar damgalı Ermeni usta

işi, bilezik tabanlı şişkin gövdeli,
kıvrık dal kulplu kapalı ve kemerli
gaga ağızlı; gövde ve kapak kısmı

repousse işçilikle palmet ve akantus
yaprakları ile dekorlu, kapak

tutamağı döküm işçilikle kozalak
formunda koleksiyonluk değer

taşıyan bir eserdir.

Lot: 4, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tuğralı Gümüş Çerezlik-
9.93 Gram A: 13.5x3 cm 

Osmanlı gümüş Sultan Abdülaziz
(1861-1876) tuğralı, dairesel formlu
çerezliğin iç kısmı simetrik dalgalı
ve noktalı desenle kaplı, kenarları
noktasal bordürle çevrili, dış kenarı

zarif bir su yoluyla çevrili harika
kondisyonda koleksiyonluk bir

eserdir.

Lot: 5, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tuğralı Gümüş Mama
Kabı-107.7 gram - 14x9 cm 

Osmanlı gümüş Sultan Abdülhamit
(1876-1909) tuğralı, saray işi kallavi

boyda, kapak merkezinde grave
tekniği ile stilize bitkisel desenli.

Yalın olarak tasarlanmış halka dipli,
bombe kapaklı ve yayvan gövdeli

eserin gövde ve kapağı masif
gümüş, kapak tutamağı çiçek ve

yaprak formunda, sahan etrafı zarif
ajur işçilikli dekorla çevrili fevkalade

kondisyondadır. Osmanlı gümüş
sanatının tüm ihtişamını gözler
önüne seren bu şaheser, işçilik
kalitesi ve formu açısından son

derece nadir koleksiyonluk eserdir.

Lot: 6, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tuğralı Gümüş Çerezlik-
84.33 gram - 9.5 cm 

Osmanlı gümüş Sultan Abdülhamit
(1876-1909) tuğralı, stilize çiçek ve
dal desenli zarif üç ayak üzerinde

yükselen dairesel formlu, yalın
işçilikli ve çevresi sade bir bordürle
çevrili gümüş çerezlik zarif formu ve

harika işçiliği açısından nadir
koleksiyonluk bir eserdir.



Lot: 7, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Van Savatlı Tabaka-107.5
gram - 8.5 cm 

Eski Türkçe 'Van' ve Ermeni usta
damgalı dikdörtgen formunda

savatlı gümüşten mamül, aznavur
işçilikli, kapak kısmında kartuşlu
çelenk içerisinde Osmanlı Devlet
arması ve üstte II. Abdülhamid'in
(1876-1909) tuğrası işlemeli, alt
kısmında çiçekli kartuş içinde

inisiyal yeri boş bırakılmış
koleksiyonluk değere haiz bir

eserdir.

Lot: 8, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Savatlı Tuğralı Çamçak-
194.96 gram - 13x6 cm 

Osmanlı Sultan Abdülmecit (1839-
1861) tuğralı, İstanbul işi bilezik
tabanlı, alttan yukarı genişleyen

gövdeli, çiçek ve dal motifli bordür
ile çevreli, gövdenin tüm yüzeyi hiç
boşluk kalmayacak şekilde barok

düzende bitkisel ve kartuşlar içinde
mimari desenle bezeli, kıvrık kulplu,

kulp üzerinde zarif bir kuş ile
sonlanmaktadır. İç kısımda

merkezde hareketli balık figürü
bulunur. Muhteşem bezeme
anlayışı ve iyi kondisyonu

açısından koleksiyonluk değerde
bir eserdir.

Lot: 9, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tuğralı Gümüş Çerezlik-
92.53 gram - 12.5 cm 

Sultan Abdülmecid tuğralı (1839-
1861), dairesel formda ve sade

işçilikte olan çerezliğin kenarı zarif
bir su yolu ile çevrili koleksiyonluk

nadir bir eserdir.

Lot: 10, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tuğralı Gümüş Altı Adet
Kaşık-148.74 gram - 15.5x2.5 cm 

Sultan Abdülaziz (1861-1876)
tuğralı, yekpare gümüşten mamül,
kepçe ve gövdesi sade işçilikli, sap

kısmının arka kısmında Rumca
inisiyalleri bulunan, klipsli kapamalı

kutulu zarif altı adet kaşık
koleksiyonluk değerdedir.

Lot: 11, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tuğralı Gümüş Mühür
Kutusu-104.3 gram - 7x4 cm 
Sultan Abdülaziz (1861-1876)

tuğralı, gümüşten mamül, dairesel
tabanın üzerinde yükselen dışa
doğru boğumlu, kapak ve gövde

kısmı iç içe geçmiş zarif bir bördürle
çevreli, yalın işçilikli eser form ve

kondisyon açısından koleksiyonluk
değere sahiptir.

Lot: 12, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tuğralı Gümüş Altı Adet
Kaşık-203 gram A: 16x3 cm 

Sultan Abdülhamit (1876-1909)
tuğralı, gümüşten mamül; kepçe
kısmı yalın, sap kısmı üzeri çok

zarif art nouveau stili kalem işçilikli,
sah damgalı ve çeşnili olup, dört
adedinin tepe bölümünde kartuş

içerisinde 'H.A.' inisiyalleri yazılı, iki
adedinin inisiyal yeri boş bırakılmış

altı adet gümüş kaşık. Kusursuz
kondisyonda çok değerli

koleksiyonluk nadir eserlerdir.



Lot: 13, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tuğralı Gümüş Kupa-
49.90 gram - 7x7.5 cm 

Sultan Abdülhamit (1876-1909)
tuğralı gümüşten mamül; tüm yüzeyi
çiçek ve dal motifleri ile betimlemeli,
kartuş içerisindeki inisiyal yeri boş

bırakılmış gümüş kupa
koleksiyonluk değere haizdir.

Lot: 14, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tuğralı Gümüş Altı Adet
Zarf-230.66 gram - 5x6 cm 

Osmanlı gümüşten mamül Sultan
Abdülmecid Han (1839-1861)

tuğralı, konik formlu eserlerin dış
yüzeyleri kabartma tekniği ile

geometrik ve bitkisel dekorludur.
Kondisyonu ve işçiliği niteliğiyle

koleksiyonluk harika bir takımdır.

Lot: 15, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Gümüş Tuğralı Üç Adet
Zarf ve Fincanları-Zarflar 28.15
gram - 24.48 gram - 23.65 gram 

Sultan Abdülhamit (1876-1909) ve
Sultan Abdülmecit (1839-1861)

tuğralı, Osmanlıca ''Süleymaniye''
damgalı gümüşten mamül zarfların

bir adedi yuvarlak dipli ve şişkin
gövdeli, stilize bitkisel desenlerle,

Osmanlı meşrutiyet arması ve tuğra
motifiyle kalemkâr ve ajur işçilikli;

ikisi külah formunda ve ajurlu kalem
işçilikli stilize bitkisel motiflerle

dekorludur. Fincanlar dışa açık
ağızlı yuvarlak formlu, çok zarif altın

yaldız ve floral desenlerle
dekorludur. Muhteşem işçiliği ve

kondisyonu açısından
koleksiyonluk harika bir parçalardır.

Lot: 16, Fiyat: 100 TL

Tuğralı Gümüş Çift Zarf ve
Fincanları-56 gram 

Sultan Abdülaziz Han dönemi
(1861-1876); tuğralı gövdesi yalın
işçilikli, zarfların bordürleri zarif bir

su yolu ile çevrili olup fincanları Rus
Kuznetsov damgalıdır.

Koleksiyonluk değer taşıyan
eserlerdir.

Lot: 17, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Pirinç Çift Zarf-3x4.5 cm 
Pirinçten mamül ajurlu zarif telkari
işçilikli, çiçek, dal ve yaprak motifli,
kıvrık kulplu iki adet zarf. Kartuşlar

içerisinde inisiyal yeri boş
bırakılmıştır. Koleksiyonluk değere

haizdir.

Lot: 18, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tuğralı Gümüş Dört Adet
Zarf ve Fincanları-Zarf: 5.5x4 cm -

Fincan: 5.5x4 cm 
Sultan Mehmed Reşad (V.

Mehmed, 1909-1918) tuğralı
gümüşten mamül, çok renkli bitkisel
desenlerle süslü dört adet fincan ve

ajur işçilikli dört adet zarf
koleksiyonluk değere haizdir.



Lot: 19, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Gümüş Tuğralı Dört Adet
Zarf-101 gram - 6x4.5 cm - 5x4.5

cm 
Sultan Abdülaziz (1861-1876) ve II.

Mahmud (1808-1839) tuğralı
gümüşten mamül, bir adedi tuğrasız

konik formlu zarflar. İkisi telkari
işçilikli geometrik ve bitkisel

dekorlu, diğer iki adedi çok zarif
kalem işi dalgalı ve noktalı

desenlerde yalın ve zarif işçilikli,
her bir zarfın ayakları değişik
formda çok zarif koleksiyonluk

eserlerdir.

Lot: 20, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Gümüş Tuğralı Üç Adet
Zarf ve Fincanları-Zarflar 24.40
gram - 31 gram - 13.83 gram 

Sultan Abdülhamid (1876-1909)
tuğralı, sah damgalı, yuvarlak kaide

üzerinde yükselen zarflardan biri
Osmanlı meşrutiyet armalı, stilize
bitkisel desenlerle çok zarif kalem
ve ajur işçilikli; içleri altın vermeyli
iki adet zarflardan birinin gövdesi
örgü motifli ajurlu, zikzak çerçeve
içerisinde dini ve askeri mimari
tasvirleriyle dekorlu; diğeri floral
desenlerle dekorlu üç adet zarf.

Halka dipli bombeli gövdeye sahip
üç adet fincan, altın yaldızlı, floral

desende bordürlerle çevrilidir.
Muhteşem işçilik ve kondisyonu
açısından koleksiyonluk değere

haiz eserlerdir.

Lot: 21, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tuğralı Gümüş Tepsi-463
gram - 30 cm 

Sultan Abdülmecid (1839-1861)
tuğralı, kenarları sade çiçek

buketleri ile çevrili gümüş montürlü,
merkezinde çok ince kalem işçilikle

rumi desenli, kartuş içerisinde
Sultan Abdülmecid'in tuğrası

bulunur. Çok iyi kondisyonda olan
eser yalın işçiliği ve dönemi

itibariyle çok zarif koleksiyonluk bir
eserdir.

Lot: 22, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Gümüş Buhurdan-224.33
gram - 6x18 cm 

Dairesel formda bir ayak üzerinde
yükselen dışa doğru bombeli yalın

işçilikli eserin kaide, gövde ve
kapak kısmı çift sıra zarif su yolu ile

çevrili, kapak tutamağı sade bir
üçgen formla sonlandırılmıştır.

Kapak kısmının üzerinde ustanın
adı ''Usam Ömer İyad'' yazılı çok iyi
kondisyonda nadir koleksiyonluk bir

eserdir.

Lot: 23, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Van Savatlı Tabaka-141
gram 

Osmanlı Van 90 ve Hakiyan usta
damgalı savat işçilikle gül buketleri
ile dekorlu kilit kısmı hasarlı olan
koleksiyonluk sigara tabakasıdır.

Lot: 24, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Gümüş Kupa-46.81 gram -
11x7 cm 

Gümüşten mamül, içi ve dışı altın
vermeyli, düz dipli, gövdenin bir

yüzü çiçek, dal ve yaprak
motifleriyle bezeli kalem işçilikli,

diğer yüzünde ''Polis Tabanca Atış
Hediyesi, 929, M. Şerif'' yazılı 'I.P.M'
inisiyalli klipsli siyah kutusu bulunan

gümüş kupa koleksiyonluk
değerdedir.



Lot: 25, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tuğralı Gümüş Lüle
Tepsisi-300 gram - çap 16 cm 
Sultan II. Abdülhamit Han 1876-
1909 tuğralı ajur işçilikli düz dipli
yukarıya doğru yükselen bordürü

olan ajur kesimle Osmanlı desenleri
işlenmiş olan lüle tepsisi

koleksiyonluk değer taşıyan nadir
bir eserdir.

Lot: 26, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Van Savatlı Gümüş
Tabaka-120 gram - 10 cm 
Eski Türkçe 'Van' damgalı,

dikdörtgen formunda aznavur işi çok
ince savat işçilikli gümüşten mamül,
kapak kısmında çelenk içerisinde

Sultan II. Abdülhamid'in (1876-1909)
tuğrası işlenmiş, alt kısmında etrafı

çiçek ve dal desenli kartuş
içerisinde inisiyal yeri boş

bırakılmış koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 27, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tuğralı Gümüş Sigara
Tabakası-77.27 Gram A: 8.5x5x2.5

cm 
Sultan Abdülhamid (1876-1909)
tuğralı, yüksek ayar gümüşten

mamül, dikdörtgen formda iki yüzü
yalın aznavur işçilikli, ön yüzünde

kalem işçilikle kıvrımlı yaprak ve dal
desenli kartuş içerisinde inisiyal yeri

boş bırakılmıştır.

Lot: 28, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tuğralı Gümüş Kupa-
75.62 gram - 7.5x8.5 cm 

Osmanlı Sultan Abdülhamit (1876-
1909) tuğralı, gümüş kupanın üzeri
kalem işçilikle boğumlu geometrik

desen geçmeli, dal ve çiçek motifleri
betimlemeli olup kartuş içerisindeki

inisiyal yeri boş bırakılmıştır.

Lot: 29, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Gümüş Çerezlik-15x4 cm 
Gümüşten mamül; barok süslemeli

zarif üç ayak üzerinde yükselen
dairesel formlu, çok zarif bir su yolu

ile kabartma tekniği kullanılarak
dekore edilmiş çiçek motifleriyle
çevrili, kondisyonu mükemmel

harika koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 30, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Ermeni İşi Gümüş Altılı
Tabak ve Fincan -316 gram -

Fincan: 4.5x3.5 cm - Tabak: 8 cm 
Osmanlı Ermeni Usta Markar

Gulyan ve 90 ayar gümüş damgalı,
bilezik taban üzerinde daralarak
yükselen yuvarlak şişkin gövdeli,
dal motifli kıvrık kulplu, çiçek ve

yaprak desenli zarif kalem işi
motiflerle dekorlu fincan ve

tabaklardan oluşan koleksiyonluk
harika bir takımdır.



Lot: 31, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Ermeni İşi Gümüş Altılı
Tabak ve Fincan -204 gram -

Fincan: 4.5x3.5 cm - Tabak: 8 cm 
Osmanlı Ermeni Usta Markar

Gulyan ve 90 ayar gümüş damgalı,
bilezik taban üzerinde daralarak
yükselen yuvarlak şişkin gövdeli,
dal motifli kıvrık kulplu, çiçek ve

yaprak desenli zarif kalem işi
motiflerle dekorlu fincan ve

tabaklardan oluşan koleksiyonluk
harika bir takımdır.

Lot: 32, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Gümüş Çerezlik-51.69
gram 10x5 cm 

Gümüşten mamül; grave tekniğiyle
oluşturulmuş saray işi çerezlik.

Yalın olarak tasarlanmış halka dipli,
bombe kapaklı ve yayvan gövdeli

eserin gövde ve kapağı masif
gümüş, kapak tutamağı çiçek ve

yaprak formu ile sonlanır. Sahanın
iç yüzeyini bir çiçek motifi kaplar.

Dışa açık ağız kısmı zikzaklı bir su
yolu ile çevrilidir. İşçilik kalitesi ve

formu açısından çok nadir
koleksiyonluk değerde bir eserdir.

Lot: 33, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Gümüş Vermeyli
Kahvedan ve Kutu-Kutu: 13 cm /

Kahvedan: 17 cm 
Osmanlı bakır üstüne gümüş

vermeyli repousse işçilikle
merkezinde tavus kuşu tasviri
etrafında akantus yaprakları,

bordürleri güllerle çevrili ajur işçilikli
kilidi bulunan kutu kahvedan düz

dipli konik gövdeli gaga ağızlı
kapaklı kıvrık kulplu tüm yüzeyi

repousse işçilikle laleler ve akantus
yaprakları ile dekorlu çok iyi

kondisyonda koleksiyonluk eserdir.

Lot: 34, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Van Savatlı Gümüş
Tabaka-115.81 gram - 10 cm 

Eski Türkçe 'Van' ve damgalı, dış
yüzeyi çok ince savat işçiliği ile

bezeli, bir yüzünde çiçekli çerçeve
içerisinde Dolmabahçe Sarayı
tasviri bulunan, diğer yüzünde

çiçekli kartuş içerisinde ustanın adı
yazılı, iç yüzeyi vermeil tabaka.

Lot: 35, Fiyat: 100 TL

Rusya İmalatı Gümüş Çerezlik-
49.65 gram - 5 cm 

Rusya imalatı damgalı, dairesel
formlu, üç adet figüratif biçimli ayak
üzerine yerleştirilmiş, bombeli gövde

kısmında Rus hanedanlığına ait
arması bulunan, oldukça sade

işçilikli koleksiyonluk bir parçadır.

Lot: 36, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tuğralı Gümüş Ayna-33
cm 

Sultan Abdülmecid Han dönemi
(1839-1861); tuğralı tashihi ayardan
hemen sonra vurulan damgalı; tüm

yüzeyi çelik kalemle repousse
işçilikle aranjmanlar, çiçek buketleri
ve bunları birbirine ekleyen bukle
şeklindeki ponponlarla süslenmiş

olan eserin bordürü ve
merkezindeki kartuşun kenarları çok
zarif bir zincir işi ile çevrilidir. Nadir
olan bu ayna koleksiyonluk değer

taşımaktadır.



Lot: 37, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Damgalı Gümüş Yüksük-
7.20 gram - 1.5x2 cm 

Gümüşten mamül damgalı, zarif bir
su yolu desenle ve çiçekli bordürle

çevrili aznavur işçilikli terzi dikiş
yüksüğü. Dikiş esnasında parmağa
takılarak iğnenin kumaşa batmasını

kolaylaştırmak için kullanılır.

Lot: 38, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Savatlı Gümüş Kamçı-
130.37 gram - 48 cm 

İnce uzun silindir gövdeli, tüm
yüzeyi çok ince savat işçilikle

kıvrımlı dal ve yaprak desenleri ile
dekore edilmiş, bir ucunda çok zarif
zinciri ve Osmanlıca yazı bulunan

gümüş kamçı.

Lot: 39, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Savatlı Kemer-86x4 cm 
Osmanlı, çok ince savat işçiliği ile

yapılmış kemer ortada bir kanca ile
tokasıyla bağlanır. İki yanında

karmaşık desenlerde süslemeler
bulunan madalyon formlu kemer
tokasının merkezi kabartma kuş

figürü motiflidir. Tüm yüzeyi boşluğa
yer kalmayacak şekilde mükemmel
kompozisyonda savat işçilikli kemer

koleksiyonluk harika bir eserdir.

Lot: 40, Fiyat: 100 TL

Tuğralı Gümüş Kristal Kutu -451
gram- 23x9 cm 

Sultan II. Abdülhamid Han dönemi
(1876-1909); tuğralı kapak kısmı

içe dönük dilimli, Bohemya
1880'lerin imalatı olan, gövdesi

kurşun oksit dilimli ve kristal olan
eserin alt kısmında Osmanlı

pazarına yapılan eserlerin nişanesi
olan şemse motiflidir. Eser daha
önce rastlamadığımız çok nadir

koleksiyonluk değer taşır.

Lot: 41, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Gümüş Hamail-177 gram -
12 cm 

1082 (1671) tarihli, 17. yy. gümüş
hamail. Klasik dönem Osmanlı

sanatının bezeme repertuvarını
oluşturan hatayiler ve örgü motifleri,

yüksek nitelikli kalem işçiliğiyle
hamailin ön yüzünü

çevrelemektedir. Hamailin ortasında
ise ajur tekniği ile yapılmış,

ışınlarını saçan stilize bir güneş,
ortasında rumiler ile etkileyici bir
kozmolojik imge oluşturmaktadır.
Gerek betimlemelerin simgesel
içeriği gerekse klasik bezeme

özellikleriyle erken dönem Osmanlı
ve beylik dönemi sanatına referans

niteliğinde bir eserdir. Orijinal
zincirleri ve ajur işi askı süsleri ile
mükemmel kondisyondaki hamail,
eşine zor rastlanır ve koleksiyon

değeri çok yüksek bir eserdir.

Lot: 42, Fiyat: 100 TL

Gümüş Üç Adet Biblo-164 gram 
900 ayar gümüşten mamül telefon,
viyolensel ve ibrikten mamül kalem
ve yalın işçilikli üç eserden oluşan

koleksiyonluk lottur.



Lot: 43, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Gümüş Kemer Tokası-7.5
cm 

Osmanlı gümüşten mamül, kare
formunda, yüzeyi kenarları boş
kalacak şekilde kabartma stilize

çiçek, yaprak ve dal motifli, merkezi
ayyıldız desenli, arka tarafında iki

adet kancası bulunan çok iyi
kondisyonda koleksiyonluk

değerdedir.

Lot: 44, Fiyat: 100 TL

Gümüş Hançer Ağızlık ve Kemer-
Kemer 51 gram / Ağızlık 47 gram -

17 cm / Hançer 18 cm 
Savatlı gümüş ve sıkma

kehribardan mamül ağızlık; gümüş
firuze ve mercan dekorlu hançer ve
Rus savatlı gümüşten mamül kilidi
hançer formunda Rusça ''Kavkaz''
yazılı kemerden oluşan üç adet

koleksiyonluk eserdir.

Lot: 45, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Savatlı Gümüş Kemer-72
gram A: 81x8.5 cm 

Gümüşten mamül ve savat işçiliği ile
yapılmış kemerin tüm boğumları
bitkisel desenli ve ortada yıldız

dekorlu; ortadan iki çengelle
birbirine bağlı iki parçadan

müteşekkil tokanın merkezi ve
çevresi kıvrımlı dal ve yaprak
motifleri ile sürekli bir desenle

çevrilidir. Kondisyonu iyi durumda
olan eser türünün güzel bir

örneğidir.

Lot: 46, Fiyat: 100 TL

Avrupa Gümüş Cüzdan-374 gram -
18 cm 

Avrupa imalatı gümüşten mamül
damgalı, dikdörtgen formlu zincirli

gümüş cüzdanın ön yüzünde stilize
bitkisel süslemenin içerisinde
mitolojik bir hikayenin tasviri

bulunur. 'Leda ve Kuğu' konulu
tasvirde Leda, Yunan mitolojisine
göre baş tanrı Zeus'un fani olan
eşlerinden biridir. Yine mitolojiye
göre tanrılar, tanrı veya tanrıça

olmayanlara insan vücudu
formunda görünemedikleri için

fanilere çeşitli türlerde görünürler.
Bu hikayede de Zeus, Leda'ya kuğu

şeklinde görünmeyi tercih ederek
onunla bir ilişki yaşamaya hasıl

olabilmiştir. İşçilik, konu ve
kondisyonu açısından nadir

koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 47, Fiyat: 100 TL

Cristofle Masa Süpürgesi ve
Peçetelik-31x7 cm - 16x16 cm 

Cristofle imalatı ''MF'' inisiyalli masa
süpürme faraşı ve Warranted marka

peçetelikten oluşan koleksiyonluk
lottur.

Lot: 48, Fiyat: 100 TL

Osmanlı İki Adet Tombak
Gülabdan-378 gram - A: 5.5x18 cm

- B: 5x19.5 cm 
Halka kaideli, bir adedi düz bir
adedi konik dipli, uzun boyunlu,

armudi gövdeli tombaklama tekniği
ile yapılmış iki adet

gülabdan.Gövdenin en geniş dışı
kaideye yakın olup gövde ve kaide

arası kalem işi stilize bitkisel
desenlidir. Zarif bir emzikle

sonlanan gülabdanlar koleksiyonluk
bir eserdir.



Lot: 49, Fiyat: 100 TL

Kahvedan, Çaputluk ve Çamçak-
Kahvedan: 20 cm / Çamçak: 11.5

cm / Çaputluk: 13 cm 
Osmanlı döküm işçilikli çaputluk,
Hint yapımı bronz ve pirinçten
mamül üzeri floral kalem işçilikli
kahvedan ve Osmanlı yapımı

coconattan mamül bronz geçmeli
çamçaktan oluşan üçlü lottur.

Lot: 50, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Pirinç Buhurdan-19x15 cm 
Kozalak formlu iki parçalı bir
gruptur. Kabartmalı bir zemin

üzerinde yer alan kozalak biçimli ve
kapaklı iki adet buhurdandan birisi
büyük diğeri küçük boyutlardadır.
Buhurdanlıkların alt kısımlarından
dallar ve yapraklar yayılmaktadır.
Kapakların üst kısımları tohum

şekillidir.

Lot: 51, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Bronz Tılsımlı Şifa Tası-
738.60 gram - 21.5x6.5 cm 

Bronzdan mamül, tüm iç ve dış
yüzeyinde boşluğa yer kalmayacak
şekilde çok ince bir kalem işçilikle
şifa ayetleri ve çeşitli dualardan

örnekler yazılı, harika kondisyonda
muhteşem koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 52, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Bronz Keşkülü Fukara-
19x9.5 cm 

Bronzdan mamül; tüm yüzeyi çelik
kalem işçilikle ayetlerle dekorlu,

noktalama ve tarama işçilikli
etnografik ve koleksiyonluk değer

taşıyan nadir bir eserdir.

Lot: 53, Fiyat: 100 TL

Avrupa Bakır Kase-924 gram - 22x7
cm 

Avrupa imalatı, 20. yüzyıl başları,
bakırdan mamül; yuvarlak dipli,

şişkin gövdeli kasenin dış yüzünün
bir bölümünde iki adet kuş figürlü
kartuş içerisinde latince yazılar ve
1904 tarihi bulunur. Oldukça yalın
işçilikli kase yaşına göre makul bir

aşınma gösterir. Koleksiyonluk
değere haizdir.

Lot: 54, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Bronz Şifa Tası-21.5 cm 
Bronzdan mamül kalem işçilikle
ayetler ve tılsımlarla bezenmiş;

merkezinde farklı bir üslupla
''Ashab-ı Kehf, Yedi Uyurlar'' yazılı

olan şifa tasının alt kısmında
merkezde Davud yıldızı bulunur.

Üst bordürüne varıncaya kadar her
yeri ayet ve tılsımlarla bezeli nadir

koleksiyonluk bir şifa tasıdır.



Lot: 55, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tekke İşi Tılsımlı Kallavi
Tabak-28 cm 

Osmanlı Tekke işi hicri 948 tarihli
bakırdan mamül; tüm yüzeyi kalem

işçilikle ayetler ve vefk'lerle
bezenmiş eserin bordürü 12 burcu

temsil eden kartuşların içinde
burçların isimleri, şekilleri ve her
burca ayrı ayrı yapılan tılsımlarla

donatılmış tekke kültürü içinde çok
önemli yeri olan, daha önce bu
formuna rastlamadığımız harika

kondisyonda etnografik ve
koleksiyolnuk değer taşıyan nadir

bir eserdir.

Lot: 56, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Bronz Tılsımlı Şifa Tası-
410.5 gram - 16x5 cm 

Bronzdan mamül iç yüzeyi tamamen
tılsımlarla dolu şifa tası; içeriğinde

çok güzel bir istifle şifa ayetleri,
Ayet-el Esma-ül Hüsna ve çeşitli

duaların en güzel örnekleri bulunan,
dış yüzeyinde yuvarlak kartuşlar

içinde oniki burcun sembolleri tasvir
edilmiş, fevkalade kalem işçiliği ve

kondisyonu açısından
koleksiyonluk değer haizdir.

Lot: 57, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Kuyumcu Terazisi-29 gram
- 10 cm 

Osmanlı, üzeri 'İskender Arabian'
usta damgalı Constantinople yazılı
kuyumcu terazisi. 1880-1899 yılları
arasına tarihlenen eser altın para
tartmak için kullanılan nadide bir

obje olması niteliğiyle koleksiyonluk
değer taşır.

Lot: 58, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Süleymaniye İşi Usta
Damgalı Divitlik-336 gram - 26 cm 

Osmanlı Süleymaniye işi
Osmanlıca Bafon usta damgalı,

pirinçten mamül, hokka ve
kalemlikten oluşan iki bölümlü,
gövde ve köşe bölümleri yalın
işçilikli mükemmel kondisyonda
koleksiyonluk harika bir eserdir.

Lot: 59, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Süleymaniye İşi Usta
Damgalı Divitlik-181 gram - 23.5 cm
Osmanlı Süleymaniye işi Osmanlıca

Bafon usta damgalı, pirinçten
mamül, hokka ve kalemlikten oluşan
iki bölümlü, gövde ve köşe bölümleri

yalın işçilikli mükemmel
kondisyonda koleksiyonluk harika

bir eserdir.

Lot: 60, Fiyat: 100 TL

Fransız Kristal Sahleplik-Tabak: 15
cm - Kupa: 8x13 cm 

Fransız imalatı Osmanlı pazarı için
yapılmış kristal camdan mamül,

tabak, fincan ve kapağında kesme
işlemi yapılarak geometrik

desenlerde çok güzel bir simetri ile
harika bir kompozisyon

oluşturulmuş, kapağın tutamak
kısmı geometrik kesmelerle altın
vermeyli, oldukça iyi kondisyonda

koleksiyonluk bir eserdir.



Lot: 61, Fiyat: 100 TL

Beykoz Billur Gece Sürahisi-Tabak:
18 cm - Bardak: 7x9.5 cm - Sürahi:

5.5x20 cm 
19. yüzyıl Osmanlı pazarı için

üretilmiş, Beykoz tarzı üzeri altın
yaldızlı bitkisel dekorlu, şişkin

gövdeli bir sürahi, bir bardak ve
tabaktan oluşan üç parça kusursuz

cam gece sürahisi koleksiyonluk
harika bir takımdır.

Lot: 62, Fiyat: 100 TL

Fransız Cam Gece Sürahisi-Tabak:
16 cm - Bardak: 7.5x9 cm - Sürahi:

4.5x19 cm 
İndigo mavisi renkte halka kaideli,
bal kabağı formunda gövdeli, ince

uzun boyunlu, kapaksız sürahi,
bardak ve tabağın dış yüzeyi
aznavur işçilikli altın vermeyli

bitkisel ve geometik desenlidir.
İşçilik kalitesi itibariyle türünün

dikkat çekici, güzel
örneklerindendir.

Lot: 63, Fiyat: 100 TL

Fransız Kristal Şişe-7.5x41 cm 
Yuvarlak kaideli, şişkin gövdeli,
uzun boyunlu, gövdeden boyun

kısmına doğru altın yaldızla
kademeli olarak daraltılmış, tüm

yüzeyi altın, indigo mavisi ve kırmızı
renklerle çok ince bir kalem işçilikle
bohem stilde dekore edilmiş, ince
ve uzun tapası bulunan, ebadı ve
işçilik kalitesi itibariyle dikkat çekici

bir örnektir.

Lot: 64, Fiyat: 100 TL

Fransız Cam Gece Sürahisi-4.5x21
cm 

İndigo mavisi renkte, düz dipli,
yukarıya doğru genişleyen bombeli,

dar ve uzun boyunlu, gövde ve
boyun kısmı derin kazıma tekniği ile

yıldız ve geometrik desenlerle
dekore edilmiş, yuvarlak tapası

bulunan, form ve işçilik açısından
harika koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 65, Fiyat: 100 TL

Beykoz Billur Kase ve Sürahi-A:
9x17 cm - B: 16x7.5 cm 

Halka tabanlı, kesme kristalden
mamül, dış yüzeyleri geometrik

kesimli olup üzerleri altın yaldızla
bitkisel desenli, Osmanlı Beykoz
imalatı büyük boy kase ve sürahi.
Şişkin gövdeli sürahi yuvarlak ve

yaldızlı bir tutamaklı kapakla
sonlanır. Çok nadir koleksiyonluk

eserlerdir.

Lot: 66, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tekke İşi Bronz Kaşık-20
cm 

Bronzdan mamül; sap kısmı
geometrik desenlerle zarif kalemkâr

işçilikli, tarama ve çeşmi bülbül
süslemeli, Osmanlı tekke

kültürünün güzel bir örneğidir. İyi
kondisyonda koleksiyonluk bir

eserdir.



Lot: 67, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Moğol Kaşık-17 cm 
Osmanlı imalatı kepçe kısmı

fildişinden mamül; sap kısmı yeşim
taşından spiral biçimli sütun

formunda, balık ve kuş figürüyle
sonlanır. İşçiliği ve nadir formu

açısından koleksiyonluk harika bir
eserdir.

Lot: 68, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Moğol Kaşık-18.5 cm 
Fildişi ve yeşim taşından mamül;
kepçe kısmı siyay kök boya ile
boyanmış fildişi malzemeli, sap

kısmı asa formunda yeşim taşından
çok sade kalem kesme dekorlu

oldukça iyi kondisyonda
koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 69, Fiyat: 100 TL

Osmanlı İzmir İşi Çatal Kaşık-24 cm 
Osmanlı şimşir ağacından mamül;
ajur işçilikli selvi ağaçları, kuşlar,
stilize bitkisel motiflerle dekorlu
kaşığın gövde kısmının orta

bölümünde Rumca ''Agop'' ibaresi
bulunan çok nadir koleksiyonluk

eserlerdir.

Lot: 70, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tekke İşi Beş Adet Kaşık-
En Küçük 15 cm - En Büyük 21 cm 
Osmanlı bronzdan mamül; tekke işi
döküm ve kalem işçilikle taramalar
ve sonsuzluk işaretleri ile bezeli, bir
adedinin kepçe içinde ''Besmele ve

hüves Şafi'' Mealen
''Bismillahirrahmanirrahim şifa veren

Allah'tır'' yazılı etnografik ve
koleksiyonluk kaşıklardır.

Lot: 71, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Çift Hoşaf Kaşıkları-20 cm 
Osmanlı mors dişinden mamül;
kepçe yalın işçilikli, gövde düz

çizgilerle kalem işçilikli, sap kısmı
zarif dal mercanlarla sonlanmış olan

koleksiyonluk değer taşıyan
eserlerdir.

Lot: 72, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Beş Adet Hoşaf Kaşığı-A:
21x4 cm - B: 23.5x6 cm - C:

22.5x6.5 cm - D: 25.5x6 cm - E:
20.5x4 cm 

Üç adet bağa, bir adet abanoz ve
bir adet boynuz kaşıktan oluşan
grup. Bağa kaşıkların bir adedi
yekpare bağa işçilikli, sap kısmı

kalemkâr yaprak motifleriyle
tamamlanmış; iki adedinin sapları
deve kemiği çeşmi bülbül spiral ve

sade işçilikli; abanoz kaşığın gövde
ve sap kısmında çok zarif sedef
işçilik hakimdir. Kepçesi boynuz

kaşığın sap kısmı deve kemiğinden
sade, tepesinde küçük kozalak

formlu bir motifle sonlanır.



Lot: 73, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tekke İşi Yoğurt Kepçesi-
41 cm 

Tekke işi kiraz ağacından mamül;
yoğurt kepçesinin kepçe bölümü
yalın işçilikli olup gövde bölümü

silme ajur işçilikli olup ortasındaki
madalyonda Farsça ''Telsîmuhâ

Hürmüz beşerin ferdühâ vâtirun târı
Mürşîd bin lebişerrun'' beyit

yazılıdır. Gövde çok zarif bir su yolu
ile çevrilmiştir. Çok nadir

koleksiyonluk değer taşıyan önemli
bir eserdir.

Lot: 74, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tekke İşi Bronz Kaşık-12
cm 

Osmanlı bronzdan mamül; tekke işi
kepçe ve gövde kalem işçilikle selvi

ağaçları, kuşlar ve sonsuzluk
işaretleri ile dekore edilmiş, form ve

ebat açısından çok nadir
koleksiyonluk değer taşıyan bir

eserdir.

Lot: 75, Fiyat: 100 TL

Avrupa Altı Adet Gümüş Kaşık-
122gram A: 12.5x2.5 cm - B:13x3

cm - C:15x4 cm - D:11x2 cm -
E:10.5x2.5 cm - F:10x1.5 cm 

Avrupa ve Rusya imalatı gümüşten
mamül altı adet çeşitli işçilikte ve
boyutlarda kaşıklardır. Dört adedi
oyma burgu gövdeli kaşıklardan
birinin haznesi tuğralı, ikisinin

tepeliğinde ay yıldız motifi bulunan
haznesi yalın işçilikli kaşıklardan
birinin sap kısmında Osmanlıca

'İstanbul' yazılı; diğer kaşığın gövde
kısmı Hz. İsa kabartması ile

başlayıp havarilerinden birinin üç
boyutlu figürü ile sonlanır. Tüm
yüzeyi sade işçilikli bir başka
kaşığın tepe bölümünde 'M.S'

inisiyalleri yazılıdır. Rusya imalatı
kaşığın gövde kısmı vazodan çıkan
bir çam ağacı motifi, halka oluşturan
iki balık figürü ve tepeliğinde stilize
bir madalyon içinde Lenin'in büstü

ile sonlanır. Lenin'in kabartma büstü
ve 1870-1970 tarihleri yazılı olan
haznenin arka yüzünde Lenin'e

hatıra kaşığı olduğunu ifade eden
Rusça yazılar bulunmaktadır.

Kozmopolit bir kültürü yansıtan ve
kondisyonu çok iyi durumda olan

kaşıklar koleksiyonluk nadide
eserlerdir.



Lot: 76, Fiyat: 100 TL

Tekke İşi Helva Kepçesi-35 cm 
Tekke işi kiraz ağacından mamül;
gövde kısmı üzerinde nestalik hat

ile Farsça ''Fermayiş Ali Ağa veled-i
Meşhedi Dârâb-ı Şirazî'' ve tarihi
hicri 1333 yazılı, kepçe bölümü

çiçek formunda tasarlanmış; helva
tabağa konulduğunda dekoratif bir

görüntü elde etmek maksadı ile
yapılmış gövde kısmında ajur

işçilikte el ve çiçek figürleri olan,
kenarı zarif bir su yoluyla çevrili çok
ince işçilikli nadir ve koleksiyonluk

değer taşıyan bir eserdir.

Lot: 77, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Çift Pilav Kaşıkları-24 cm 
Osmanlı kepçe hindistan cevizi

yalın işçilikli, gövde abanoz sedef
kakma işçilikli, sap kısmı zarif bir
barok işçilikli sedef ile sonlanmış
olup koleksiyonluk kaşıklardır.

Lot: 78, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tekke İşi Bronz Kaşık ve
Yoğurt Kepçesi-A: 30x6cm -

B:19x4.5 cm 
Yekpare bronzdan mamül; kalemkâr
ile zarif geometrik desenler, çeşmi

bülbül ve tarama işçilikli bir kaşık ve
gövdesi bordürle çevrelenmiş ince

oyma zarif bitkisel ve geometrik
desenlerle dekorlu istiridye motifi ile
sonlanan saplı, ağız bölümü yalın

işçilikli kepçeden oluşan iki
parçadır. Koleksiyonluk değerde

nadir ve önemli eserlerdir.



Lot: 79, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tekke İşi İki Adet Bronz
Kaşık-A: 16 cm - B: 18 cm 

Yekpare bronzdan mamül; kalemkâr
ile zarif geometrik desenler, çeşmi

bülbül ve tarama işçilikle
süslenmiştir. Osmanlı tekke

kültürünün güzel örneklerinden,
koleksiyonluk nadir parçalardır.

Lot: 80, Fiyat: 100 TL

Irak Kral II. Faysal Gümüş Kaşık-
18.5 cm 

İngiliz imalatı, damgalı gümüşten
mamül; sap kısmının arkasında
Irak'ın üçüncü kralı II. Faysal'ın

büstü betimlemeli gravür
barındıran, ön kısmında Faysal

Ghazi anlamına gelen 'F.Gh.'
inisiyalleri ve krallık tacı bulunan,
yüzeylerinde Barok kıvrımların ön
plana çıktığı istiridye motifleri ile

dekorlu sapı yine bir istiridye
motifiyle kepçeyle bağlanır. İngiltere

kraliçesinin ve aslan figürünün
küçük bir gravürünün de yer aldığı
bu parçanın 1954 yılında Kral II.
Faysal'ın taç giyme töreninin bir
parçası olarak İngiltere Kraliçesi

tarafından hediye edildiğine inanılır.
İşçiliği ve mahiyeti açısından

koleksiyonluk harika bir eserdir.

Lot: 81, Fiyat: 100 TL

Avrupa Altı Adet Havari Gümüş Çay
Kaşığı-87 gram A: 11.5x2.5 cm 
Avrupa imalatı, 90 ayar damgalı

gümüşten mamül; kepçe kısmı sade
bırakılmış, sap kısımları burgu

desenli kabartma işçilikle her biri
sütun kaidesi üzerine yerleştirilmiş
havarilerin üç boyutlu figürleri ile

son bulmaktadır. 20. yüzyıl
ortalarına tarihlenen kaşıklar
sıradışı tasarımı ile çok nadir

koleksiyonluk parçalardır.



Lot: 82, Fiyat: 100 TL

İngiliz Altı Adet Gümüş Çatal ve
Kaşık-391 gram A: 15x3 cm - B:

20x1 cm 
İngiliz imalatı, 800 ayar damgalı

gümüşten mamül; sap kısmı
kabartma tekniğiyle kıvrımlı ve zarif
bir yaprak motifli, çatal bölümü sade

işçilikte, meyve/tatlı çatalı ve beş
adet gövde ve sap kısmı gümüş
montürlü, yalın işçilikli kabartma

bitkisel motifle sonlanan kaşıkların
arka kısımlarında kartuşlar içindeki

inisiyal yeri boş bırakılmıştır.
Kusursuz kondisyonu ile

koleksiyonluk harika eserlerdir.

Lot: 83, Fiyat: 100 TL

İngiliz İki Adet Gümüş Kaşık-18.5
cm 

İngiliz imalatı, 800 ayar damgalı
gümüşten mamül; çok zarif Barok

desen kabartmalarla dekorlu gümüş
sapı altın vermeyli yalın işçilikli

kepçeye bağlanan iki adet gümüş
kaşıktan oluşan parçalar iyi
kondisyonda koleksiyonluk

eserlerdir.

Lot: 84, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Tuğralı Gümüş Çift Kaşık-
71 gram - 18 m 

Sultan Abdülaziz Han dönemi
(1861-1876) tuğralı kepçe; ön yüzü
yalın işçilikli arka yüzlerin bir adedi
tam teşekküllü Osmanlı arması, bir
adedi saray peyzajlı konulu, gövde

ve sap kısımları barok işçilikli
insiyal yeri boş bırakılmış çok iyi

kondisyonda koleksiyonluk
eserlerdir.



Lot: 85, Fiyat: 100 TL

Savaş Çevik Celi Talik Levha-
32x23.5 cm 

Ketebeli, hicri 1417
(M.1996)vtarihli, aharlı kağıt

üzerine is mürekkebi ile talik hatla
kaleme alınmış eserde üst sırada

''Bismillahirrahmanirrahim'' ve
devamında ''Ve in yekadüllezine
keferu le-yüzlikûne bi-ebsârihim
lemmâ aemiu'z-zikre ve yekûlune
innehu le-mecnûn ve mâ hüve illâ

zikrün li'l-âlemîn'', ''Gufire Leh
(Allah'tan mağrifet dileyen dua)''

yazılıdır. Cetvelleri altınla
çekilmiştir. Kenarları birer adet ebru

panolarla tezyin edilmiş
koleksiyonluk harika bir eserdir.

Lot: 86, Fiyat: 100 TL

Hafız Hasan Necati Sülüs Lehva-
29x38 cm 

Ketebe Hâfız Hasan Necati Efendi
(İcazet alan); İcazet verenler:

Mehmed Cemil el-Eyyubî, Osman
el-Hilmî'nin talebesi Hâfız Hasan
Necati Efendi, Mehmed Cemil el-

Eyyubî, Hâfız Osman el-Eyyubi'nin
talebesi. Tarih Hicri 1318 (M. 1900).
Aharlı kağıt üzerine is mürekkebi ile

sülüs ve nesih hatla kaleme
alınmış, 'Besmele' ile başlayan
eserde Arapça, ''Efdalü ibâdeti

ümmetî tilâvetü'l-Kurân, sadaka'',
mealen; ''Benim ümmetimin en

faziletli ibadeti Kuran okumaktır.''
hadisi yazılıdır. Cetvelleri altınla

çekilmiştir. Eserin iç tezniyatı
boşluklarda çiçek buketleri ve rumili
köşebentli bir su yolu ile çevrilidir.
Dış pervazı altın ve açık kahve

renk kullanılarak halkari tarzında
tezyin edilmiştir.

Lot: 87, Fiyat: 100 TL

Celi Talik Lehva -A: 18x39.5 cm 
Ketebesi: Mahmud; tarih, hicri 1361

(M.1942), aharlı kağıt üzerine is
mürekkebi ile kaleme alınmış

eserde Arapça, mealen; ''Ve ilâ
Rabbike fergab (İnşirah suresinin
son ayeti)'' yazılıdır. Eserin dış
pervazı ebru ile tezyin edilmiştir.



Lot: 88, Fiyat: 100 TL

Celi Sülüs Levha-39x26 cm 
Aharlı kağıt üzerine is mürekkebi ve
altınla sülüs hattı ile kaleme alınmış

eserde bölümler halinde Arapça,
mealen; ''Ey zâil olmayan lütuf

sahibi Allâh, Nâzil olunan beladan
bizi lütfunla kurtar. Sen güçlüsün,
kuvvetlisin, kudretlisin. Bizi kurtar,
kahrından ve tehlikeli günlerden.'',
''Cehennemin yakıcı ateşini şu beş
zât ile söndürürüm. Biri Muhammed
Mustafâ, kızı Fâtıma, Ali Mürtezâ ve
torunları Hasan ve Hüseyin.'' ve alt

tarafta her türlü belanın defi için
tesirli bir dua olan 'Selâten tüncinâ'
duası yazılıdır. Tarih ve ketebesi
yoktur. İç ve dış pervazları rumili

köşebentlerle altınla tezyin
edilmiştir. Nadir koleksiyonluk bir

eserdir.

Lot: 89, Fiyat: 100 TL

Kabartma Rölyef Celi Talik Hat
Levha-Çerçevesiz 57x22 cm 
Ketebesiz, ahşap pano üzeri

kabartma rölyef tekniğinde celi talik
hat ile kaleme alınmış, üzerinde

Arapça; ''Fedâke ebâ ve ümmî yâ
Resulallah'', mealen; ''Anam babam
sana feda olsun ey Allah'ın resulü''

yazılıdır. Hicri 1325 (M. 1907)
tarihlidir. Boşlukları çiçek, dal ve

yaprak motifleriyle bezenmiş, mavi
renk bordür içerisinde, yalın işçiliği

ile göze çarpan koleksiyonluk
nadide bir eserdir.

Lot: 90, Fiyat: 100 TL

Taş Baskı Kabe Afişi-63x44 cm 
Hac delili olarak hazırlanmış renkli,

çerçeveli taş baskı Kabe afişi
koleksiyonluk bir parçadır.



Lot: 91, Fiyat: 100 TL

Kâbe Fotoğrafı-26.5x32 cm 
Siyah beyaz fotoğraf baskısı,

üzerinde Arapça, mealen; ''Salâtü'l-
îdü'l-fıtr min Haremü'l-Mekki

Nüvvâb Ali, Mekketü'l-mükerreme
Kabe'de Ramazan Bayramı
Namazı'' yazılı anı fotoğrafı

niteliğinde koleksiyonluk
değerdedir.

Lot: 92, Fiyat: 100 TL

Rahmet Dağı ve Arafat Vadisi
Manzara Fotoğrafı-17x23.5 cm 

Üzerinde Arapça; ''Cebelü'r-rahme
ve manzarı vadi'l-arafa'' mealen;

'Rahmet dağı ve Arafat vadisi
manzarası' yazılı, ahşap çerçeve
içerisinde siyah beyaz fotoğraf

baskısı. Koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 93, Fiyat: 100 TL

Hint Minyatür Tablo-174x113 cm 
Sultan'ın eğlencesi konulu devasa
boyda Hint minyatürü. 18.yy - 19.yy
arasına tarihlenir. Sultanın saray
bahçesindeki eğlencesi minyatür
kağıdı üzeri yeşil, kırmızı, bordo,

lacivert gibi koyu renk
mürekkeplerin hakimiyeti altında,

perspektif kuralına mutabık mimari
ve peyzaj manzaralı, kalabalık

kompozisyonda tasvir edilmiştir.
Cetvelleri sade bitkisel desenli
bordürlerle çizilmiş bu kallavi

boydaki minyatür resim
koleksiyonluk harika bir eserdir.

Lot: 94, Fiyat: 100 TL

Z. Cabban Sulu Boya Tablo-
33.5x24 cm 

19. yüzyıl Fransız Oryantalist
ressam Z. Cabban imzalı kağıt

üzerine sulu boya resim.
Döneminde Doğu'nun mistik ve

egzotik yaşamına ilgi duyan
ressamlarından biri olan Cabban;

pastel tonlarını kullandığı, bir
kahvehane önünde oturan figürler
ve mekan tasviriyle Osmanlı'nın
gündelik hayatından bir sahneyi
resmetmiştir. 19. yüzyılın Doğu

yaşamına kaynaklık etmesi
açısından koleksiyonluk harika bir

eserdir.

Lot: 95, Fiyat: 100 TL

Hint Minyatür Tablo-173x116 cm 
Minyatür kağıdı üzeri yeşil, kırmızı,
mavi, kahverengi tonlarının hakim
olduğu devasa boyda, 18.yy.-19.

yy. arasına tarihlenen Hint
minyatürü. Mimarinin ön plana

çıkarıldığı, peyzaj detayların yer
aldığı eserin cetveli altınla

çizilmiştir, bordürü rumi desenlidir.
Sultanın saraydaki bir anının tasvir
edildiği kalabalık kompozisyondaki

bu eser Hindistan'ın saray kültürüne
kaynaklık etmesi açısından

koleksiyonluk muhteşem bir eserdir.

Lot: 96, Fiyat: 100 TL

Anonim Tablo-32.5x56 cm 
Tuval üzeri yağlı boya peyzaj.

Ressamı bilinmeyen resimdeki kır
yaşamından detaylar masalsı bir
atmosfer yaratmıştır. Konunun

işlenişi ve usta fırça kullanımı ile
usta bir ressamın elinden çıktığını

gösteren bu manzara resmi
koleksiyonluk değerdedir.



Lot: 97, Fiyat: 100 TL

Müsennâ Hat Levha-14x11 cm 
Kumaş üzeri beyaz boya ile

müsennâ tarzda 'Mâşallah' yazılı,
tarihi hicri 1320 (M.1902/1903)

olarak belirtilmiş, Mehmed Hulusi
ketebeli, etrafı stilize çiçekli
köşebentlerle çevrili levha
koleksiyonluk değerdedir.

Lot: 98, Fiyat: 100 TL

Louis Tesson İmzalı Resim-15x17
cm 

Lüle İçen Araplar temalı, kağıt
üzerine sulu boya resim, Fransız

oryantalist ressam Louis Tesson'un
(1820-1870) Arap pazarlarını tasvir
ettiği resimlerinden biridir. Bir süre
Kuzey Afrika'da bulunan ressam,
gündelik Doğu hayatını aslına

sadık bir tarzda eserlerinde lanse
ettiği için Oryantalizmin önde gelen

isimlerinden biri olmuştur. 'L.
Tesson' imzalı resim koleksiyonluk

nadir bir eserdir.

Lot: 99, Fiyat: 100 TL

Kolaj Hat Levha-48.5x59 cm 
Aharlı kağıt üzerine is mürekkebi ile

yazılıp siyah pano üzerine
yerleştirilmiş; talik, sülüs ve

müsennâ tarzda hat ile devlet
erkanından birtakım görevlilerin

adını, görevini/görev yerini belirten
Osmanlıca yazılarla oluşturulmuş

kolaj çalışmasıdır. Tarihi ve
ketebesi yoktur. Sade işçilikle tezyin

edilmiş eser koleksiyonluk bir
parçadır.



Lot: 100, Fiyat: 100 TL

Celi Talik İki Adet Hat Levhası-
58.5x26 cm - 40x31 cm 

Bir adet zerendud hat levhası.
Ketebeli (Mehmed Ali), Hicri 1332

(M.1914) tarihli, zerendud tekniği ile
tatbik edilmiş eserde, celi talik hatla

''Allahümme yâ muhavvile'l-havli
ve'l-ahvâl. Havvil hâlenâ ilâ

ahseni'l-hâl'' yazılıdır. Boşluklarda
çiçek motifleri yer almakta olup,
pervazları hatai bordürle tezyin

edilmiştir. Diğer adedi cam altı hat
ile kaleme alınmış, Osmanlıca;

''Mukaddem dest-i kudretle bekâmı
sundu ol sâkî. Kamu âlemde

ademdir muazzam zülkerem bâki.
Okurken ayet-i sebü'l-mesâni
ahseni takvîm. Göz ile sümme

vechullahı gördüm oldum uşşâki''
yazılı, hicri 1119 (M.1707) tarihli,
çok nadir koleksiyonluk eserlerdir.

Lot: 101, Fiyat: 100 TL

İki Adet Efemera-Çerçevesiz
23.5x14.5 cm - 34x24 cm 

İki adet efemera ahşap çerçeve
içindedir. Biri Kabe afişi, diğeri
Molla Hüsrev'in Bursa'da açtığı

medresesindeki temizlik anından
kaydedilmiş tasvirlidir. Molla Hüsrev
(d.?-ö.1480), İstanbul Fıkıh alimi ve
devlet adamı; Fatih Sultan Mehmed

Han'ın da hocalığını yapmış
Osmanlı tarihi içinde önemli bir

şahsiyettir. Koleksiyonluk değerde
harika parçalardır.

Lot: 102, Fiyat: 100 TL

İki Adet Yağlı Boya Resim-
32.5x40.5 cm - 28x23.5 cm 

Tuval üzeri yağlı boya iki adet
resimden biri çerçeveli ve 20. yüzyıl

ortaları, Naci Kalmukoğlu imzalı,
yeşil tonlarının hakim olduğu peyzaj

manzaralıdır. Kalın bir tabaka
halinde kullandığı boyalarla
izlenimci türde eserler yapan
ressam, usta bir natürmort ve
manzara ressamıdır. Özelliği

itibariyle çok nadir koleksiyonluk
değerde bir eserdir. Diğer resmin
sanatçısı ve tasvir ettiği figür belli

olmamakla beraber resimlenen
Osmanlı dönemi şahıs portresi;

giyim ve jestlerdeki mükemmellik ve
uyum açısından usta bir ressamın

elinden çıktığını gösterir.
Kondisyonu kısmen tahrip olmuştur.



Lot: 103, Fiyat: 100 TL

Tekke İşi Tılsım İki Adet Levha-
Çerçevesiz 43x30 cm - 36x29.5 cm 
A: Aharlı kağıt üzerine is mürekkebi
ile yazılmış; Hazreti Muhammed'e
ve ehl-i beytine salatü selam eden
kimselerin Allah indinde mahcup

olmayacağı; sevgi ve saygı
gösterenlerin günahlarının

bağışlanmış olarak vefat edeceği,
orta kısımda 'Seyyidina

Muhammedün sallallâhü aleyhi ve
ehli beytihi, Radiyallâhü te'âlâ

anhümâ, Hadicetü'l-Kübra,
Fatımatüzzehra ve oniki imamın
isimleri, şehid edildikleri yer ve

tarihleri'' yazılı, cetvelleri yeşil renk
ve gümüş boya ile çevrili afiş. B:

Ayetlerden ve Allah'ın isimlerinden
yapılan, şifalı olduğuna inanılan

vefklerle (tılsım-tesirli dua)
oluşturulmuş levha. Vefkler belirli
ayetlerin ve isimlerin belirli oranda

yazılarak veya okunarak
işlenmesidir. Nazar başta olmak

üzere pek çok şeye karşı
koruduğuna inanılır. Eserin orta

kısmında ''Ayet-el Kürsi'' ve
''Esmâü'l Hüsna'', Kuran-ı Kerim'de

geçen korunma ayetleri, Faun
duası, Ehl-i Beyt isimleri, Fatiha

sûresi, Allah ve paftalar içerisinde
kodlanmış muhtelif âyetler yazılıdır.

Lot: 104, Fiyat: 100 TL

Kartografya Tarihi Üç Adet Harita-
37x34.5 cm - 24x18.5 cm - 35.5x24

cm 
Bir adet Osmanlı'nın Avrupa,

Anadolu ve Asya bölgelerindeki
sınırlanırını belirten İngilizce olarak
hazırlanmış harita; bir adet Hicret-i

Nebeviyenin (hicretin) yedinci,
sekizinci, dokuzuncu, onuncu,

onbirinci asırlarıyla onikinci asrın
bidayetinde memalik-i Osmaniye
(Osmanlı idaresindeki yerlerin)

haritası; bir adet bir savaş
durumunu gösteren, Vaziyet-i

Muharebe der-saat, 08,30 (Rusya
ile yapılan bir savaş planını tarif

eder, tarihi yoktur), harita muallimi
'S. Kıkaz' olarak belirtilmiş haritadan

oluşan üç adet çerçeveli ve iyi
kondisyonda koleksiyonluk

parçalardır.

Lot: 105, Fiyat: 100 TL

Bellando İmzalı Resim-44.5x55 cm 
Kağıt üzerine guaj boya ile

Napolyon'un 1812'de
gerçekleştirdiği Rusya seferinden
yaralı bir askeriyle beraber geri
çekilişinin tasvir edildiği resim

ressam Bellando imzalı ve 1898
tarihlidir. Konusu ve usta bir

ressamın elinden çıkması sebebiyle
koleksiyonluk değere haizdir.



Lot: 106, Fiyat: 100 TL

Fransız Kristal Hokka-9 cm 
Fransız imalatı kristalden mamül;
tek kristal hazneli bronz kapaklı

hazne altı soğuk el kesmeli,
pötikare desenli hokkadır.

Lot: 107, Fiyat: 100 TL

Fransız Longwy Seramik Hokka-
22x11 cm 

Fransız Longwy imalatı; seramikten
mamül iki hazneli tabaklı beyaz

hamur beyaz astarlı şeffaf sırlı sır
altı tekniği ile kobalt mavisi, sarı,

kırmızı ve yeşil renkler kullanılarak
stilize bitkisel motiflerle dekore

edilmiş, bütün kontürlerde siyah
renk kullanılmıştır. Nadir ve

koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 108, Fiyat: 100 TL

Porcelain De Paris Hokka-26x13x13
cm 

Fransız Porcelain de Paris imalatı;
yoğun altın yaldızlı beyaz hamur

beyaz astarlı sır altı tekniği ile lila,
yeşil, kahverengi, mor ve sarı

renkler kullanılarak madalyonlar
içinde sülün ve bülbüllerin

betimlendiği hokkanın kontürleri çok
zarif minik çiçeklerle tazyin

edilmiştir. Eserin yüzeyi yoğun altın
yaldız sıvamadır. Türünün çok

nadir koleksiyonluk bir örneğidir.

Lot: 109, Fiyat: 100 TL

Fransız Napolyon Dönemi Hokka-
21x14 cm 

Fransız yapımı II. Empire dönemi
Napolyon III., bronzdan mamül

gümüş kaplama, tablası camdan
mamül tek hazneli hokkası olan

kalem standı bulunan nadir
koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 110, Fiyat: 100 TL

Fransız Mineli Mini Hokka-8 cm 
Fransız imalatı bronzdan mamül;
bronz üzeri kobalt mavisi, mavi,
kırmızı, beyaz mine işçilikli dört
ayak üzerinde duran tablalı, tek

hazneli kapaklı harika koleksiyonluk
bir hokkadır.

Lot: 111, Fiyat: 100 TL

Fransız Pelesenk Hokka Takımı-
27x17.5 cm 

Fransız imalatı 14. Louis akımı
Rönesans tarzı şadırvan formunda
Hareli Pelesenk ağacından mamül;

tepsisi istiridye formunda kakma
işçilikle aslan figürü ve floral desenli

üç hazneli hokkaları kristal,
kapakları pelesenk olan bu

muhteşem ve çok nadir hokka
koleksiyonluk değer taşımaktadır.



Lot: 112, Fiyat: 100 TL

Fransız Porselen Hokka Takımı-
Tabak: 24 cm - Obje: 5x6 cm, 6x7

cm 
Fransız imalatı; beyaz hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf sırlı, sır altı

tekniği ile mavi, sarı, pembe,
kahverengi renkler ve altın yaldız
kullanılarak yapılmış floral dekorlu
bir hokka, bir rıhdan ve tepsiden

oluşan kusursuz kondisyonda
koleksiyonluk bir hokka takımıdır.

Lot: 113, Fiyat: 100 TL

Fransız Minerva Gümüş Hokka-440
gram - 18x12 cm 

Fransız imalatı Minerva gümüş
imalat damgalı gümüşten mamül; I.

Lapar sarraf damgalı dört ayak
üzerinde yükselen tablalı, tabla

bordürü barok işçilikli, merkezinde
''CA'' inisiyali bulunan iki hazneli

içleri altın vermeyli, kapak
tutamakları meşe palamutu

formunda harika kondisyonda nadir
koleksiyonluk değer taşıyan bir

eserdir.

Lot: 114, Fiyat: 100 TL

Hidiv İmzalı Fransız Bronz Hokka
Takımı-35.5x13.5 cm 

Hidiv Sarayı'na yapılmış Susse
Frere Paris imalatı, Octave

Georges Lelievre sanatçı imzalı
bronzdan mamül; çok ince bronz
döküm işçilikli hokka kısımları

şövalye miğferleri formunda altın
vermeyli çok iyi kondisyonda hokka
bölümlerinin içindeki hazne kesme

kristalden mamül, bilinen hokka
takımları içinde formu ve estetiği ile

çok nadir kabul edilen bu eser
koleksiyonluk değer taşımaktadır.

Lot: 115, Fiyat: 100 TL

Fransız Mineli Hokka ve Şamdan-
Şamdan: 17 cm / Hokka: 19x11 cm 

Fransız imalatı bronzdan mamül;
bronz üzeri kobalt mavisi, mavi,
kırmızı, beyaz mine işçilikli dört
ayak üzerinde duran tablalı, tek
hazneli kapaklı kalem standı ve

kalemi bulunan; bronz mine işçilikli
şamdanı ile beraber harika

kondisyonda koleksiyonluk bir
hokkadır.

Lot: 116, Fiyat: 100 TL

Fransız Porselen Hokka -27x15 cm 
Fransız yapımı porselenden mamül;

beyaz hamur beyaz astarlı şeffaf
sırlı sır altı tekniği ile pembe, sarı,

kırmızı, yeşil renkler ve altın
kullanılarak floral desenlerle dekore

edilmiş, merkezinde çelenk
içerisinde altın yaldız ile taç ve

inisiyal bulunan iki hokka hazneli
kapaklı zarif ve koleksiyonluk hokka

takımıdır.

Lot: 117, Fiyat: 100 TL

Fransız Gümüş Hokka-135 gram -
16 cm 

800 ayar damgalı Fransız imalatı;
tek hazneli kalem işçilikle stilize
bitkisel motiflerle dekorlu kobalt
mavisi camdan mamül hokkanın

üzerinde ajurda kesilmiş üzeri ince
kalem işçilikli palmetler bulunur.
Kapak tutamağı kuş figürü olan

koleksiyonluk bir hokkadır.



Lot: 118, Fiyat: 100 TL

İngiliz Gümüş Hokka-137 gram -
5.5x4 cm 

İngiliz imalatı kristalden mamül, tek
kristal hazneli gümüş kapaklı,

kapak kısmında merkezde ''L.H''
inisiyalleri ve krallık tacı bulunan,
tablası olmayan, yalın işçiliklidir.

Mürekkep haznesi iyi
kondisyondadır.

Lot: 119, Fiyat: 100 TL

Fransız Gümüş Kaplama Hokka-
215.70 gram - 11x10.5 cm 

Fransız imalatı metalden mamül
gümüş kaplama tablalı, kristal ve
gümüş başlıklı, yalın işçilikli tek
hokkalı, mürekkep haznesi iyi

kondisyonda bir hokkadır.

Lot: 120, Fiyat: 100 TL

Fransız Gümüş Kaplama Hokka-
18x12 cm 

Fransız imalatı metalden mamül;
gümüş kaplama tablalı yalın işçilikli

tek hokkalı mürekkep haznesi iyi
kondisyonda bir hokkadır.

Lot: 121, Fiyat: 100 TL

Fransız Ahşap Hokka -20x5 cm 
Maun ağacından mamül, kalemlik
haznesi ve iki adet haznesi boş

hokka bölümü bulunan, tüm yüzeyi
geometrik desenlerle geçmeli ve
kartuşlar içerisinde stilize bitkisel

desenlerle bezemeli, kondisyonu iyi
durumda koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 122, Fiyat: 100 TL

İngiliz Bronz Kristal Hokka-Çap 15
cm 

Fransız imalatı bronzdan mamül;
mabed formunda tasarlanmış,

tablalı misket formunda dört ayaklı
tablası ajur işçilikli kristal hazneli
kubbe formunda dilimli kapaklı

harika kondisyonda koleksiyonluk
bir eserdir.

Lot: 123, Fiyat: 100 TL

Fransız Porselen Hokka Takımı-
25x13 cm 

Fransız imalatı; beyaz hamur beyaz
astarlı şeffaf sırlı sır altı tekniği ile
yeşil, pembe, sarı renkler ve altın
kullanılarak yapılmış floral dekorlu
bir hokka, bir rıhdan ve tepsiden

oluşan harika kondisyonda
koleksiyonluk hokka takımıdır.



Lot: 124, Fiyat: 100 TL

Fransız Porselen Hokka Takımı-
25x13 cm 

Fransız imalatı; beyaz hamur beyaz
astarlı şeffaf sırlı sır altı tekniği ile

pembe, yeşil ve sarı renkler
kullanılarak yapılmış floral dekorlu
bir hokka, bir rıhdan ve tepsiden

oluşan harika kondisyonda
koleksiyonluk hokka takımıdır.

Lot: 125, Fiyat: 100 TL

Fransız Bronz Hokka Takımı-41x22
cm 

Fransız imalatı Rönesans tarzı
bronzdan mamül; altın ve gümüş

vermeyli barok işçilikle dal ve
yaprak motifleri ile tezyin edilmiş
mascaron dekorlu dört ayaklı iki
hazneli çok iyi kondisyonda nadir
rastlanan ebat ve kalitede olan

hokka koleksiyonluk değer
taşımaktadır.

Lot: 126, Fiyat: 100 TL

Fransız Porselen Hokka Takımı-
25x13 cm 

Fransız imalatı; beyaz hamur beyaz
astarlı şeffaf sırlı sır altı tekniği ile
kobalt mavisi, pembe, yeşil ve sarı
renkler kullanılarak yapılmış floral

dekorlu bir hokka, bir rıhdan ve
tepsiden oluşan harika kondisyonda

koleksiyonluk hokka takımıdır.

Lot: 127, Fiyat: 100 TL

Art Deco Fransız Hokka-25x25 cm 
Fransız imalatı Art Deco akımı

kristalden mamül; tablalı tek hokkalı
hokka kapağında kristal olan nadir

koleksiyonluk bir hokkadır.

Lot: 128, Fiyat: 100 TL

Fransız Gümüş Minerva Hokka-451
gram - 16x9 cm 

Fransız Gümüş Minerva imalat
damgalı; rococo üslubunda tezyin
edilmiş dört ayak üzerinde duran

tablalı çift hokka hazneli kapaklı çok
nadir ve zarafet dolu hokka

koleksiyonluk değer taşımaktadır.

Lot: 129, Fiyat: 100 TL

Alman Gümüş Hokka-120 gram -
15x10 cm 

Alman gümüş imalat damgalı 800
ayar gümüşten mamül; barok

işçilikle tezyin edilmiş figürler ve
floral desenlerle dekorlu, tek

hokkalı mürekkep haznesi kristal
olan dört aslan pençesi ayaklı zarif

koleksiyonluk bir hokkadır.



Lot: 130, Fiyat: 100 TL

Fransız Seramik Hokka-21x15 cm 
Beyaz hamur beyaz astarlı şeffaf

sırlı sır altı tekniği ile kobalt mavisi,
mavi, sarı, yeşil, turuncu, mor ve
pembe renklerle floral dekorlu üç
hazneli tablalı harika kondisyonda

koleksiyonluk değer taşıyan bir
eserdir.

Lot: 131, Fiyat: 100 TL

Fransız Porselen Hokka Takımı-8.5
cm - 6.5 cm - 5.5 cm - 5.5 cm -

Tepsi: 35 cm 
Fransız imalatı; beyaz hamurlu,
beyaz astarlı, şeffaf sırlı, sır altı
tekniği ile fuşya, yeşil ve altın

yaldızın ön plana çıktığı çok renkli
floral dekorlu; bir rıhdan, üç adet

farklı boyutlarda hokka ve tepsiden
oluşan kusursuz kondisyonda

koleksiyonluk bir hokka takımıdır.

Lot: 132, Fiyat: 100 TL

Viyana Tutya Hokka-9x5x9 cm 
Viyana imalatı tutyadan mamül; tek
hazneli, devesine yaslanmış Arap
figürü formunda kahverengi, beyaz
ve turuncu renk boyalarla dekore

edilmiş zarif koleksiyonluk bir
hokkadır.

Lot: 133, Fiyat: 100 TL

Fransız Porselen Hokka-19 cm 
Fransız imalatı porselenden mamül;
Fransız Bando takımındaki davulcu
figürü formunda tek hazneli kapaklı

siyah tablası bulunan harika
kondisyonda koleksiyonluk bir

eserdir.

Lot: 134, Fiyat: 100 TL

Çin Feng Shui Figürlü Buhurdan-
8x10 cm 

Çin Feng Shui aslan formunda,
bronz kaide üzerine yerleştirilmiş
döküm tekniği seramikten mamül,
emaye ile kaplı buhurdan türünün
nadir örnekleri olması açısından

koleksiyonluk değer taşır.

Lot: 135, Fiyat: 100 TL

Fransız Porselen Hokka-11x12 cm 
Fransa imalatı damgalı, beyaz
hamurlu, beyaz astarlı, sır üstü
tekniği kullanılarak yapılmış tüm

yüzeyi çok zarif pek çok çiçek, dal,
yaprak ve kuş figürü betimlemeli
çok renkli dekore edilmiş, gondol

formunda, halka kaidesi ve
gövdenin ağız kısmı sarı renk fonda

spiral desenlerle bordürlüdür. İki
adet küçük, iki adet orta boy ve bir
adet büyük boy olmak üzere beş

adet hokka bölümü vardır. Bir adet
haznesi iyi durumdadır.

Koleksiyonluk bir eserdir.



Lot: 136, Fiyat: 100 TL

Fransız Porselen Hokka-10.5x4 cm 
Fransız imalatı damgalı, beyaz

hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı,
dairesel formda hokka haznesi ve
dışa açık ağızlı kutusu. Kutunun
dış yüzeyi mercan kırmızısı fon
üzerinde siyah kontürlü beyaz
çiçekli bahar dalları ile dekore

edilmiş, ağız kısmı ve çift kademeli
hokka ağzı sarı renk bordürle

çevrili, iç kenarda iki adet kalemlik
haznesi bulunan harika

kondisyonda koleksiyonluk değere
haiz bir eserdir.

Lot: 137, Fiyat: 100 TL

İngiliz Porselen Hokka-8.5x11 cm 
İngiliz imalatı; beyaz hamurlu, beyaz
astarlı, kahverengi ve yeşil renkli sır

akıtmalı bir ağaç kütüğüne oturur
pozisyonda sağ elinde tüfeğini tutan

bir İngiliz asilzadesi figürü ve bir
adet küçük bir adet büyük yuvarlak
ağızlı hokka haznesi bulunan eser

koleksiyonluk değerdedir.

Lot: 138, Fiyat: 100 TL

Fransız Porselen İki Adet Hokka-A:
16x9 cm - B: 9x6 cm 

Fransız imalatı; A: Beyaz hamurlu,
beyaz astarlı, sır üstü tekniği ile
gondol formunda, yaldızlı çiçek
motifi tutamaklı, bronz montürlü

kapaklı hazneli, bir adet hanedana
ait mühür bulunur. Farklı

boyutardaki hokka hazneleri boştur.
Tüm yüzeyi sarı renkte, gövdesi,
mühür sapı ve kapak kısmı mavi

renk rozetler içerisinde mavi
tonlarda peyzaj dekorlu, boşlukta
kalan bölümleri kahverengi çiçek

motifleriyle bezeli harika
kondisyonda bir eserdir. B: Beyaz
hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı

ve sır altı tekniği ile indigo mavi, küf
yeşili, mercan kırmızısı ve sarı

renklerde çeşitli bitkisel ve
geometrik desenlerle dekorlu, kare

formunda tasarlanmıştır. Orta
kısımdaki büyük olmak üzere

köşelerden dört adet toplam beş
adet hokka haznesi bulunur. İşçiliği,

kalitesi ve kondisyonu açısından
tavsiye edilen eserlerdir.



Lot: 139, Fiyat: 100 TL

Şehzade Mehmet Burhaneddin
Hokka-20x9 cm 

Şehzade Mehmet Burhaneddin
ilmuhaber hokkası. Bronz

mührünün üzerinde ''MB'' inisiyalli
Fransız imalatı; 'Dehrel Fiance'
imalat damgalı, gondol şeklinde
tasarlanmış fayanstan mamül;

beyaz hamur beyaz astarlı şeffaf
sırlı sır üstü tekniği ile pembe, yeşil,

sarı, siyah ve mavi renkler
kullanılarak stilize bitkisel motiflerle

dekore edilmiş koleksiyonluk bir
hanedan eseridir.

Lot: 140, Fiyat: 100 TL

İngiliz Porselen Hokka-14x8.5 cm 
İngiliz imalatı, beyaz hamurlu, beyaz
astarlı, mavi renk deniz formlu kaide

üzerinde gondol formunda
tasarlanmış, bir ucunda denize

attığı ağını yukarıya çeken balıkçı
figürü bulunan, gövde yüzeyinde

İngiliz Hanedanlığı'na ait armalarla
dekorlu, ağız kısımları mavi ve
kırmızı renkte noktalı desende

bordürlü, kapaklı hokka haznesi çok
iyi kondisyondadır. Form ve desen
itibariyle çok renkli ve hareketli bir
görünüme sahiptir. Koleksiyonluk

değere haizdir.

Lot: 141, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Bakır Tas-323.17 gram -
12x7 cm 

Bakırdan mamül; bilezik tabanlı,
yukarıya doğru genişleyen yuvarlak

gövdeli, dış yüzeyi kalem işçilikli
stilize bitki, dal ve yaprak

desenleriyle bezeli, floral desende
bordürle çevrili koleksiyonluk

değerde bir eserdir.



Lot: 142, Fiyat: 100 TL

Edirne Hâtıra-i Fâhiresi Tabak-
25.5x4.5 cm 

Avrupa (Almanya) imalatı Rosenthal
marka damgalı, beyaz hamurlu,

beyaz astarlı, siyah renk sır üzerine
altın zırnıkla Edirne'nin düşman
işgalinden kurtuluşu coşkulu bir
dille yazıya dökülmüştür. Orta
kısımda; ''Edirne'nin Tarih-i

İstirdâdı'' başlıklı, ''Cenâb-ı Hak ve
Rabbü'l-felak Hazretleri, Sadrazam

fehâmetlü, devletlü Prens Said
Halim Paşa hazretlerinin vücûd-ı

haydar-cûd-ı fehâmet-penâhîlerini
ekdâr-ı kevniyeden masûn ve

daimü'l-evkât muvaffakiyât-ı celile-i
sübhaniyelerine mazhariyetle a'dâ-
yı din üzerine muzaffer ve mes'ûd
buyursun amin. 21 Temmuz sene

1329 (m. 1911-1912).'' yazılı.
Kenarlarında sol taraftan en üstten
başlayarak; ''Pây-ı zulmette helâk

oldu nice yüz bin nüfus. Kerbela'nın
tazelenmişti o dilsûz vak'ası.'',

''Haddi aştı gayretullâha dokundu
kâfirin. Zulüm ve gadrinden yıkıldı

tâc-u taht-u buk'ası'',
''Kıblegâhından vurulmuştu benûn-ı
Osmaniler. Ol zaman kim düşmene
düştü Edirne Kalesi'', ''Avn-i hakla

asâkir-i Osmaniye cevelangâh olup.
Bâng-ı tekbîr ve zafer ile Trakya

Kıtasını'', ''Çıktı avcılar hakkı imdâs
eyledi tarih dedim. Al-î Osmaniyeye

geçti Edirne Kalesi'', ''Rumeli
muhasaralarından Edirne hatıraları''

yazıları ile şairane bir üslupla
sonlanan ve zarif formuyla göz

dolduran muhteşem koleksiyonluk
eserdir.

Lot: 143, Fiyat: 100 TL

Sıtkı Olçar Tabak-31.5x4 cm 
Sıtkı Olçar imzalı (Unesco Yaşayan

İnsan Hazinesi Ödüllü); beyaz
hamurlu, sarı astarlı, parlak şeffaf

sırlı kallavi boyda, küf yeşili (ustaya
ait bir renktir), siyah ve kahverengi
renkler kullanılarak Santa Maria

Gemisi, stilize çiçekler ve çintemani
motifleri ile dekorlu, çok gösterişli

nadir bir şaheserdir. Koleksiyonluk
değere haizdir.

Lot: 144, Fiyat: 100 TL

Amel-i Faik Tabak-32 cm 
Amel-i Faik imzalı. Beyaz hamur
beyaz astarlı şeffaf sırlı sır altı

tekniği ile kobalt mavisi, yeşil, mavi,
kırmızı, siyah ve mangan moru
renkler kullanılarak merkezinde
Santa Maria gemisi, deniz ve

balıklar resmedilmiş olan harika
koleksiyonluk değer taşıyan bir

Ameli Faik şaheseridir.



Lot: 145, Fiyat: 100 TL

Amel-i Faik Tabak-30 cm 
Amel-i Faik imzalı. Beyaz hamur
beyaz astarlı şeffaf sırlı sır altı

tekniği ile kobalt mavisi, küf yeşili,
mavi, kırmızı, siyah ve mangan

moru renkler kullanılarak
merkezinde ortanca çiçekleri,

etrafında laleler ve haşhaş çiçekleri
bulunan, bordürü lalelerle çevrili

harika kondisyonda koleksiyonluk
değer taşıyan bir Ameli Faik

şaheseridir.

Lot: 146, Fiyat: 100 TL

Amel-i Faik Tabak-30x5 cm 
Beyaz hamur, beyaz astarlı, parlak
şeffaf sırlı, sır altı boyama tekniği
kullanılarak kobalt mavisi, mercan
kırmızısı, mangan mor, turkuaz ve
bej renklerle lale, çiçek ve yaprak
desenleriyle dekorlu, bordüründe

hatai motiflerin olduğu tabağın
merkezinde bir at figürü

resmedilmiştir. Amel-i Faik şaheseri
olan bu tabak koleksiyonluk değer

taşımaktadır.

Lot: 147, Fiyat: 100 TL

Avrupa Ay Yıldız Tabak-35.5x7.5
cm 

Avrupa imalatı Osmanlı pazarı için
yapılmış beyaz hamur, beyaz

astarlı, şeffaf sırlı, sır altı tekniği ile
kırmızı, sarı ve yeşil renkler

kullanılmış, bordüründe çiçek, dal
ve yaprak motiflerinin betimlenen

tabağın merkezinde ay yıldız
sembolü olup koleksiyonluk bir

eserdir.

Lot: 148, Fiyat: 100 TL

Sıtkı Olçar Tabak-31.5x4 cm 
Sıtkı Olçar imzalı (Unesco Yaşayan

İnsan Hazinesi Ödüllü); beyaz
hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı,
sır altı tekniği kullanılarak kobalt

mavisi, turkuaz, sarı, mercan
kırmızısı ve mangan moru renkler
ile merkezinde tavus kuşu, stilize

çiçek, dal ve yaprak motifleri,
merkezin dışında lale ve çiçek

desenleriyle bir çelenk
oluşturulmuş, kenar bordürü

birbirinin peşi sıra yüzen balıklarla
dekore edilmiş, tüm figürler siyah
kontürle vurgulanmıştır. Oldukça

gösterişli ince işçiliği ve Sıtkı Bey'in
imzasını taşıması niteliğiyle
seramik sanatının nadide

örneklerinden biridir. Koleksiyonluk
değere haizdir.

Lot: 149, Fiyat: 100 TL

Avrupa Andrea Galvani Yapımı İki
Adet Tabak-24x5 cm 

Avrupa yapımı Osmanlı pazarı için
imal edilmiş, damgalı, beyaz hamur,

beyaz astarlı, şeffaf sırlı, sır altı
tekniği kobalt mavisi renk

kullanılarak çiçek, dal ve yaprak
motifleriyle harika bir kompozisyon

oluşturulmuş çok nadir
koleksiyonluk değere haiz iki adet

tabak.

Lot: 150, Fiyat: 100 TL

Amel-i Faik Tabak-31x5 cm 
Beyaz hamur, beyaz astarlı, parlak

şeffaf sırlı, sır altı tekniği
kullanılarak mangan moru, kobalt

mavisi, turkuaz, kahverengi ve taba
renklerle lale, yaprak, boru çiçeği ve

rozet çiçekleriyle tezyin edilmiştir.
Faik Bey'in kendi elinden çıkma
olan bu eser, koleksiyonluk ve

müzelik vasıftadır.



Lot: 151, Fiyat: 100 TL

İznik Seramik Tabak-28.5x6.5 cm 
Beyaz hamur, beyaz astarlı, şeffaf
sırlı, sır altı kobalt mavisi, mercan

kırmızısı, turkuaz ve siyah renklerle
dairesel bölümler halinde hatai ve
rumi motiflerle dekorlu, bordürlü

yuvarlak formlu, 17. yüzyıla
tarihlenen İznik seramik tabak.

Benzerleri Victoria Albert Museum,
British Museum ve Sadberk Hanım
Müzesi gibi dünyanın önde gelen
koleksiyonlarında yer almaktadır.

Çok nadir koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 152, Fiyat: 100 TL

Amel-i Faik Tabak-32 cm 
Ameli Faik imzalı. Beyaz hamur
beyaz astarlı şeffaf sırlı sır altı

tekniği ile kobalt mavisi, yeşil, mavi,
kırmızı ve siyah renkler kullanılarak

yapılmış ceylanlar bulunan
koleksiyonluk değer taşıyan bir

Ameli Faik şaheseridir.

Lot: 153, Fiyat: 100 TL

Kütahya Duvar Tabağı-41x5.5 cm 
Kütahya, Azim Çini Fabrikası

damgalı, beyaz hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı, sır altı tekniği ile

mercan kırmızısı, kobalt mavisi,
turkuaz, sarı ve yeşil renkler
kullanılarak merkez rumi ve

hatailerle dekorlu, etrafında lale,
karanfil ve çiçek desenli, kenar
bordürü stilize çiçek ve yaprak
desenleriyle bezeli kusursuz bir

kompozisyonda harika
koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 154, Fiyat: 100 TL

Çin Porselen Kase-11x6 cm 
Çin imalatı, beyaz hamurlu, beyaz
astarlı, halka kaideli gövdenin dış

yüzeyi kahverengi parlak sırlı,
beyaz renkte çintemani ve iskelet
biçimli kakma ejderha motifili; iç

kısmı şeffaf sırlı, kobalt mavi sade
bir bordür çevresinde stilize bitkisel

desenlerle ve Çince harflerle
dekorlu, zarif görünümüyle dikkat
çeken koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 155, Fiyat: 100 TL

Kütahya Seramik Kase-15x8 cm 
Halka dipli, beyaz hamurlu, beyaz

astarlı, şeffaf sırlı, sır altı tekniği ile
çepeçevre firuze rengi ile dekore

edilmiş, oldukça yalın işçilikli derin
çukur kase. Kondisyonu iyi

durumdadır.

Lot: 156, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Kulplu Bakır Şamdan-
14x6.5 cm 

Yuvarlak formlu tablası ve kulpuyla
bütünleşik bir formda, siyah kök
boya ile boyanmış, tablanın dış
halkası kazıma tekniği ile kesme

desenli bordürlü, oldukça iyi
kondisyonda koleksiyonluk bir

eserdir.



Lot: 157, Fiyat: 100 TL

Çanakkale Yemişlik-16.5x9.5 cm 
Kırmızı hamurlu, şeffaf sırlı, sır

altına beyaz renkli, kahverengi ve
yeşil sır akıtmalı, köşelerden dört

ayak üzerinde yükselen dikdörtgen
formda, üst yüzeyi kavisli yemişlik

Çanakkale seramik sanatının
değerli bir eseridir.

Lot: 158, Fiyat: 100 TL

Bleu Blanc Vazo-14.5x28 cm 
Beyaz hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf

sırlı, düz yuvarlak dipli, şişkin
gövdeli, dışa açık ağızlı porselenin
gövde yüzeyi kobalt mavisi renklerle

stilize çiçek, dal ve yaprak
motifleriyle naturalist dekore

edilmiş, boyun kısmında geometrik
desende bordürü bulunan, ebat ve
kalite açısından tavsiye edilen bir

eserdir.

Lot: 159, Fiyat: 100 TL

Fransız Porselen Çerezlik-14x2 cm 
Fransız imalatı damgalı; elips kaide

üzerine dikdörtgen formunda
yayvan şekil verilmiş, beyaz

hamurlu, beyaz astarlı, şeffaf sırlı,
sır altı tekniği ile iç yüzüne siyah
renk el boyama çeşitli Osmanlıca

yazılar ve pul desenli, sağ alt
köşesinde küçük bir tahribatı

bulunan nadir koleksiyonluk bir
parçadır. Üzerindeki yazılar sol üst
köşeden başlayarak; ''Cumartesi.

Birinci sene numara 151, fi 2
Zilkade sende 1301 (M. 24 Ağustos
1884). Şerâit-i İştirâ ve İlan: Seneliği
300, altı aylığı 110, üç aylığı 60 ve
posta ücretinin seneliği Mecidiye ile

87 kuruştur. Bir nüshası 1 kuruş.
İcmâl-i ahvâl'' yazılı çok nadir

koleksiyonluk değerde bir eserdir.



Lot: 160, Fiyat: 100 TL

Çin Porselen Şekerlik-14.5x10.5 cm
Çin imalatı, beyaz hamurlu, beyaz
astarlı, şeffaf sırlı, halka dipli, dışa

doğru bombeli gövdesi bulunan
kıvrımlı dışa açık ağızlı ve yaprak

motifinin üzerinde tomurcukla
sonlanan tutamaklı kapaklı; tüm
yüzeylerinde polikrom ve altın

yaldızın sıklıkla kullanıldığı; Çin
kültürüne mahsus geleneksel giyimli
figür, mimari form tasvirleri ve stilize

ağaç ve yaprak desenleri ile
boyanmıştır. İnce işçiliği, zarafeti ve

formu itibariyle koleksiyonluk
değere haizdir.

Lot: 161, Fiyat: 100 TL

Rus Porselen Biblo-8x15x13 cm 
Elfaze Rusya (SSCB) imalatı; kaide

üzerinde çocuk ve köpeği
betimlenmiş, beyaz hamur beyaz
astar şeffaf sırlı sır altı tekniği ile
yeşil, sarı, kahverengi ve kırmızı
renklerle dekore edilmiş kusuru
olmayan koleksiyonluk değer

taşıyan nadir bir Rus porselenidir.

Lot: 162, Fiyat: 100 TL

Fransız Porselen Figür-868.21
gram - 8x19 cm 

Fransız imalatı kare formlu bir kaide
üzerinde yükselen porselen yapımı,

elinde bir kürek tutan ve soylu
giysiler içerisinde ayakta duran

figürün yaslandığı ağaç kütüğünün
üzerinde 'Finino Brevet' yazılıdır.

Brevet, subayların fahri ve
salâhiyetleri sınırlı olarak
atandıkları bir üst rütbedir.

Lot: 163, Fiyat: 100 TL

Uzakdoğu Fildişi İki Adet Figür-19
cm - 15 cm 

Uzakdoğu imalatı fildişinden mamül;
abanoz kaide üzerinde yükselen,

Budist figürleri ince ayrıntılara
kadar işlenmiş usta işi figürlerdir.

Lot: 164, Fiyat: 100 TL

Paris Cartier Marka Çakmak-7 cm 
Cartier marka yapımcı damgalı,

İsviçre imalatı, oranj renkte mermer
desenli, roled altın giydirme,

kondisyonu mükemmel
koleksiyonluk bir parçadır.

Lot: 165, Fiyat: 100 TL

Cartier ve S.T. Dupont Marka İki
Adet Fransız Çakmak-6 cm, 7 cm 

Cartier ve S.T. Dupont Fransız
markalı, bir adedi gümüş, diğeri

altın kaplama, zarif kabartma
şeritleri ile ikonik modellerinin
kusursuz formunu koruyan,
koleksiyonluk parçalardır.



Lot: 166, Fiyat: 100 TL

Gümüş İki Adet Chatelaine ve
Pudruver-103 gram 

Gümüşten mamül Avrupa ayar
damgalı pudruyerlik ve gümüşten

mamül bir adedinin arkasında
İngilizce ''Christi'' yazan iki adet
chatelaine ile toplam üç adet

eserden oluşan koleksiyonluk lottor.

Lot: 167, Fiyat: 100 TL

Serkisof Gümüş Cep Saati-7.5 cm 
Serkisof marka gümüş kasalı

Osmanlı kadran, Osmanlı pazarı
için üretilmiş Necip Cezveciyan
firması tarafından ithal edilip

Osmanlıya dağıtılan koleksiyonluk
değer taşıyan çok iyi kondisyonda

cep saatidir.

Lot: 168, Fiyat: 100 TL

Altın Kobalt Mineli Bileklik-15 gram 
Avrupa yapımı 18 ayar altından
mamül; kobalt rengi mine işçilikli,

inisiyalli hasır örgülü harika bir kilit
sistemi bulunan asilzadeler için

üretilmiş koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 169, Fiyat: 100 TL

Zhang Guoming Cinnabar Parfüm
Şişesi-7.5 cm 

Zhang Guoming imzalı
Cinnabar'dan mamül; üzerinde

uzakdoğu yaşamının resmedildiği
koleksiyonluk değer taşıyan önemli

bir eserdir.

Lot: 170, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Kadife Fes ve Fes Kalıbı-
19x8cm 

Bordo renk kadife kumaştan
tasarlanmış silindir biçimli, tepe

kısmı simetrik olarak merkeze doğru
bir düğme ile sonlanarak büzülmüş,
iç kısımda kenarları deri bir şeritle
çevrelenmiş, çok sade bir fes kalıbı

bulunan, oldukça yalın işçilikli
koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 171, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Altın Sırmalı Kadife Çift
Ayakkabı-25x9 cm 

Osmanlı 19. yüzyıl, saks mavi lüks
ipek saten kumaş üzeri altın sırma

iplik ve boncuk nakışlı, bitkisel
dekorlu, altın yaldızlı topuklu çift

ayakkabı. Muhteşem bir el işçiliğine
ve asil görünüme sahip bu tarz
ayakkabılar döneminin refah ve
gücünü simgeler. Benzer örneği
MET Museum'da bulunan eser

enfes koleksiyonluk bir parçadır.



Lot: 172, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Kâbe Çivisi Mıh-17 cm 
Kâbe örtüsünün birbirine

mıhlanması için bronzdan mamül;
üzerinde Fetih suresinden ayetler

ve örtünün hangi bölümüne
mıhlanması gerektiği hakkında

numralar bulunan bu ese
Osmanlı'da Kâbe'ye değdiği için
kutsal sayılır ve binaların en üst
kısmına çakılırdı. Maneviyat ve
işçilik açısından koleksiyonluk
değer taşımaktadır. 18. yy.'a

tarihlenir.

Lot: 173, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Kâbe Çivisi Mıh-55 gram -
11 cm 

Bronzdan mamül; Kabe örtüsünün
birbirine mıhlanması işlevini gören,
üzerinde Fetih suresinden ayetler

ve örtünün hangi bölüme
mıhlanması gerektiği hakkında

numaralar bulunan bu eser
Osmanlı'da Kabe'ye değdiği için
kutsal sayılır ve binaların en üst
kısmına çakılırdı. Maneviyat ve
işçilik açısından koleksiyonluk

değer taşımaktadır.

Lot: 174, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Sabun-7.5x28 cm 
İki katmanlı altıgen forma sahip,

doğal propolis içeren, bir yüzüne bal
peteği deseni verilmiş, örgü desenli

askı aparatı bulunan nadir
koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 175, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Bez Bayrak-22.5x17.5 cm 
Birinci Dünya Savaşı dönemi, çok

nadir bez Osmanlı bayrağı
koleksiyonluk değerdedir.

Lot: 176, Fiyat: 100 TL

Üç Adet Bez Ferman Kuburu-58x11
cm 

Osmanlı üç adet, şeritler halinde
bez ferman kuburu (mahfaza kabı).

Önceleri daha çok çeşitli
madenlerden yapılma silindir kutu
formunda yapılan kuburlar, farklı
işçiliği açısından koleksiyonluk

değere haizlerdir.

Lot: 177, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Onbeş Adet Kese 
Osmanlı imalatı onbeş adet pembe,
lacivert, siyah, sarı, yeşil, kırmızı,
mor, turuncu renkler ve altın simli
iplik kullanılarak yapılmış tığ işi

koleksiyonluk değer taşıyan kese
lotudur.



Lot: 178, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Kadın Fesi-15x9 cm 
Bordo renkli keçe kumaş üzerine
altın sim iplikle yapılmış, iğne işi

floral motiflerle işli ve fuşya pembe
çiçekli oyalarla bezeli bir kumaşla
kemer oluşturulmuş, gövde kısmı

ekru boncuklarla sıralanarak
işlemeli, alt kısmı yine boncuklar ve

bronz pullar sarkıtılarak
hareketlendirilmiş, tepe kısmında

merkezde çok zarif bir çiçek
motifinden sarkan altın simli iplikli

püskülü bulunan, ince işçiliği
açısından harika koleksiyonluk bir

eserdir.

Lot: 179, Fiyat: 100 TL

Qajar Hanedanı Fener-10 cm 
İran'da 1785'ten 1925'e kadar İran'ı
yöneten Türk kökenli bir aile olan
Qajar Hanedanı'na mahsus, fıstık

ağacından mamül yuvarlak formda,
tüm çevresi kırmızı renk bordürle
çevrili, kapak kısmı halka içinde

kırmızı, sarı ve yeşil renkte stilize
çiçek, dal ve yaprak desenli,

merkezi yıldız formunda bronz kilitli;
alt kısmı kırmızı, sarı ve yeşil
renkte bitkisel süslemeli fener
niteliği ve nadir örneği olması

açısından koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 180, Fiyat: 100 TL

Fransız Kalaylı Levha-398.84 gram
- 17.5 cm 

Fransa imalatı, 19. yüzyıl
sonları/20. yüzyıl başlarında Türk
pazarı için yapılmış, merkezinde

'Tirckrich Keiser' adlı at sırtında bir
Türk sultanının madalyonu ile

merkeze kalıplanmış bir Fransız
kalay levhası. Merkezin dışında

kalan bölümlerde Avrupa krallarının
( İngiltere, İsveç, İspanya,

Danimarka, Fransa, Polonya) at
üstünde madalyonlar içinde

tasvirleri yer alır. Kabartmalar hala
keskin ve dikkat çekici şekilde
ayrıntılıdır. İnce kalay işçiliğine

güzel bir örnektir.

Lot: 181, Fiyat: 100 TL

Avrupa İmalatı Gramofon-38x70 cm 
Avrupa imalatı, maun ağacından
mamül kare formlu bir makine ve

pirinç işçilikli hunisi bulunan,
nostaljik ve koleksiyonluk bir

eserdir.

Lot: 182, Fiyat: 100 TL

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Erzak
Çuvalı-61x38 cm 

Birinci Dünya Savaşı dönemi, Hilal-i
Ahmer Cemiyeti erzak çuvalı,

koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 183, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Sedef Mücevher Kutusu-
50x40 cm 

Ihlamur ağacından mamül, altıgen
formda üretilmiş, üzerinde çeşitli

geometrik desenlerde sedef bağa
kakma bordürler, ay ve yıldız

motifleri ile dekorludur. Konik biçimli
kapak yine aynı formda küçük bir

tutamakla sonlanır. Mücevher
kutusu türünün koleksiyonluk bir

örneğidir.



Lot: 184, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Ayna Kalıbı-34.5 cm 
Maun ağacından mamül ve maun
ağacı kaplamalı, tüm yüzeyinde
ahşap oyma tekniği ile geometrik
desenlerle etnik bir stil yaratılmış,

daire kısmının arka yüzünde
merkezde yuvarlak küçük metal bir
objeyle yıldız motifi oluşturulmuş,

ince işçiliği ve mükemmel
kondisyonu açısından

koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 185, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Sedef Nalın-24x6 cm 
Maun ağacından mamül

takunyaların üzerleri kakma
tekniğiyle sedef ve gümüş tellerle
bitkisel desenlerle süslenmiştir.

Lot: 186, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Edirnekari Kabe Motifli
Levha-19.5x7.5cm 

Osmanlı dönemi, stilize bitki
desenleri ile çevrili madalyon

formun içerisinde kök boya ile tasvir
edilmiş kabe motifi ve Arapça ilahi

yazılar bulunan, nadir formda ahşap
oyma işçilikli edirnekari levha. İşçilik

ve formu açısından çok nadir
koleksiyonluk bir eserdir.



Lot: 187, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Sedef Bağa Tütün Kabı-
8x2.5 cm 

Abanoz ağacından mamül; üzeri
geometrik, minik çiçek ve yıldız

desenleriyle sedef ve bağa kakmalı,
üçgen kesitlerden oluşan zarif bir

bordürle çevrili, çok iyi kondisyonda
ve koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 188, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Sedef Bağa Çerçeve-
35x25 cm 

Osmanlı İstanbul işi, geometrik
kesilmiş sedef ve bağaların bir

kompozisyon oluşturularak ceviz
ağacı üzerine açılan yuvalara

kakma işçilikle yerleştirilmesinden
oluşan, tepe kısmında şemse motifi

işlenmiş harika kondisyonda
koleksiyonluk bir eserdir.

Lot: 189, Fiyat: 100 TL

Terra Sigillata Seramik Takım-A:
7x11 cm - B: 6x13 cm - C: 6x6.5 cm

- D: 7x16.5 cm 
İki adet sürahi, bir adet şekerlik ve

bir adet küçük boy bardaktan
oluşan, seramik astarlı, parçaların
tamamının yüzeyleri Antik Roma
dönemini çağrıştıran çok ince bir

işçilikle kabartma bitkisel ve
geometrik desenlerde bordürlerle
dekorlu bu takım parlak kırmızı

renkli ve pürüzsüz bir yüzeye sahip
özel bir çömlek türünün örneğidir.
Terra Sigillata, seramik kültürüne

geçmiş ve kendisine özgü teknikleri
olan astar çeşididir. Latince kökenli

bir adlandırmadır ve ilk olarak
Roma döneminde üretilmiş mühür
bezemeli olan ve sinterlendikten

sonra parlak kırmızı astar ile
kaplanmış kaplar için kullanılır.

Kondisyonu çok iyi durumda olan
bu parçalar koleksiyonluk nadide bir

takımdır.



Lot: 190, Fiyat: 100 TL

Terra Sigillata İki Adet Kadeh ve
Sürahi-A: 5x19 cm - B: 7.5x13 cm -

C: 8x13 cm 
Düz dipli şişkin gövdeli, dar boyunlu

bir sürahi ve yuvarlak kaide
üzerinde yükselen iki adet kadehten

oluşan, seramik astarlı, tüm
yüzeyleri Antik Roma dönemini
çağrıştıran kabartma bitkisel ve

geometrik desenlerde bordürlerle
dekorlu bu takım parlak kırmızı

renkli ve pürüzsüz bir yüzeye sahip
özel bir çömlek türünün örneğidir.
Terra Sigillata, seramik kültürüne

geçmiş ve kendisine özgü teknikleri
olan astar çeşididir. Latince kökenli

bir adlandırmadır ve ilk olarak
Roma döneminde üretilmiş mühür
bezemeli olan ve sinterlendikten

sonra parlak kırmızı astar ile
kaplanmış kaplar için kullanılır.

Kondisyonu çok iyi durumda olan
bu parçalar koleksiyonluk nadide bir

takımdır.

Lot: 191, Fiyat: 100 TL

Hint İmalatı Zihgir-5x2.5 cm 
Hindistan yapımı, yeşim taşı

üzerine çok zarif kartuşlar içinde
yakut, zümrüt gibi değerli taşlarla

ince kakma işçilikle yapılmış,
17.yy.-18.yy. arasına tarihlenen,
şast veya okçu/kemankeş yüzüğü

de denilen, zarafeti ve işçilik kalitesi
açısından çok nadir koleksiyonluk

zihgir. Baş parmağa takılan bu
yüzük, ok atışı sırasında, yay

kirişinin baş parmağı
parçalamaması için kullanılan ve bir

tür kiriş bırakma mekanizması
oluşturan tırnaklı bir yüzüktür.

Rütbeli kişiler için değerli
malzemelerden yapılan zihgirler

yüksek sanat değeri taşır. Benzer
örnekleri ABD'de The Metropolitan
Museum ve Toprakı Sarayı Müzesi

Koleksiyonu'ndadır.

Lot: 192, Fiyat: 100 TL

ABD İmalatı Barutluk-8.5x18 cm 
ABD imalatı, Amerika'nın iç savaş

dönemi 19. yüzyıla tarihlenen,
pirinçten mamül ağızlığı bulunan,
armudi formda bakır gövdeli ve

yüzeyinde kabartma işçilikle arma
motifli koleksiyonluk bir parçadır.

Lot: 193, Fiyat: 100 TL

Mercan Takım İki Adet Tespih-37
gram 

Mercandan mamül 33 ve 99'luk
tespihlerin aradurak ve imameleri

gümüşten mamül çekimlik
tespihlerdir.

Lot: 194, Fiyat: 100 TL

İran Tılsım Kolye Ucu-6.5 cm 
İran işi yeşim taşından mamül,

gravür tekniği ile yapılmış üzerinde
koruyucu yazılar bulunan tılsım

kolye ucu türünün nadir
örneklerindendir.

Lot: 195, Fiyat: 100 TL

Cartier ve Christian Dior Marka İki
Adet Çakmak-7 cm, 7 cm 

Bir adet Cartier marka ve bir adet
Christian Dior yapımcı damgalı,

altın kaplama, zarif kabartma
şeritler ile iki markanın da ikonik
çakmaklarındandır. Kondisyonu

mükemmel koleksiyonluk
değerdedir.



Lot: 196, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Pirinç Terazi-11x50 cm 
Osmanlı, tamamı pirinç, yalın

işçilikli, dört yanından zincir askılı
yuvarlak, tuğra motifli çift kefeli
terazi. Kondisyonu çok iyi ve

kullanılabilir durumdadır.
Koleksiyonluk değerdedir.

Lot: 197, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Pirinç İki Adet Terazi-55
cm - 40 cm 

Osmanlı, tamamı pirinç, oldukça
yalın işçilikli, dört yanından zincir
askılı, yuvarlak çift kefeli, tuğra

motifli iki adet terazi. Kondisyonu
çok iyi ve kullanılabilir durumdadır.

Koleksiyonluk değerdedir.

Lot: 198, Fiyat: 100 TL

Osmanlı Altın Sırma Kadife Terlik-
38-39 Numara 

Osmanlı mor ipek kadife üzerine
dival işi tekniği ile altın simli iplikle,
burgulu simli iplik ve kum incileri

kullanılarak harika bir kompozisyon
oluşturularak imal edilmiştir. İçinde
buruşmasını ve deforme olmasını

önlemek amacıyla yapılmış
yastıklar da bulunan çok iyi
kondisyonda, etnografik ve

koleksiyonluk değer taşıyan harika
bir eserdir.

Lot: 199, Fiyat: 100 TL

Fransız Bronz Hokka-13 cm 
Fransız imalatı bronzdan mamül;

misket formunda üç ayak üzerinde
duran yuvarlak yarım işçilikli
gövdesi olan kapaklı kapak

tutamağı misket formunda ''Gulafton
1914'' inisiyalli çok iyi kondisyonda

koleksiyonluk bir hokkadır.

  


