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Ankara Etnografya Müzesinde Bulunan Gazyağı Lambaları 
 

 

Halil ELEMANA1 

 

 

Özet 

Ankara Etnografya Müzesi’nde bulunan yedi adet gaz lambasını inceleyeceğimiz bu çalışmada; gaz 

lambalarının kısa tarihçesine, teknik özelliklerine değindikten sonra sergilenen eserlerin formları, 

malzemeleri, süsleme ile yapım tekniklerine ve bu lambaların mekân içerisindeki dekoratif değerleri 

üzerine durulup çeşitli koleksiyonlarda bulunan XIX. yüzyılda yapılmış gaz lambalarıyla bir 

karşılaştırması yapılacaktır.  Bu çalışmanın temel amacı gaz lambası gibi teknik bir alet üzerindeki zanaat 

ve sanat unsurlarının ortaya konması ve dönemin estetik algısına gündelik bir eşya üzerinden ışık 

tutmaktır. Öte yandan bugüne değin yapılan bilimsel çalışmalarda Osmanlı mimarisinde iç mekan 

teşekkülü konusunda aydınlatma sistemleri başlığı altında değerlendirilen gaz lambalarının tek başına 

incelenmemiş olması da çalışmanın gerekliliğini artırmaktadır. 

Gazyağı lambalarının bölümleri, özellikleri, formları, süslemeleri ve dekoratif değerleri üzerinde durmaya 

çalıştığımız bu araştırmada, gazyağı lambalarının geç dönem Osmanlı aydınlatma sistemleri içerisinde bir 

döneme damgasını vurduğunu görmekteyiz. Birçok teknik unsuru içerisinde bulunduran bu lambalarda üç 

farklı malzeme kullanımı göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki cam ikincisi porselen üçüncüsü ise bronz ya 

da pirinç malzemelerdir. Bu malzemelerden cam şeffaf, renkli veya mat görünümlerde kullanılmıştır. 

Porselen malzeme beyaz zemin rengi tercih edilmiş üzerine sır üstü ve sır altı tekniklerde süsleme 

yapılmıştır. Madeni öğeler genel itibariyle fitil beklerinde kullanılmış olmakla beraber özellikle Avrupa 

ürünlerinde kaidelerde de görülmektedir. Gaz lambalarının fanus bölümleri genellikle sürahi biçimde 

tasarlanmış ve ağız kısımları kesme yöntemiyle dalgalı formda yapılmıştır. Bunun yanı sıra dilimli ve 

küre formlarda mevcuttur. Gövde diyebileceğimiz gaz hazneleri ters koni kesitli ve silindirik formlar 

görülmektedir.  

Gazyağı lambalarının bacalarında veya fitil ayarlama kollarında markalar basılıdır. Bu markalar 

gazyağının tamamını kapsamayabilir yani fitil beki Fransa’da üretilen lambanın hazne ile fanusu başka bir 

ülke ya da atölyede üretilmiş olabilir. Bundaki temel sebep tüketim talebinin fazla olması olup 

taşeronlaşmaya gidilmiş farklı atölye ve bölgelerde farklı lamba birimleri üretilmiştir. Bu da talebi kısa 

sürede karşılayacak arzı gerçekleştirmek için yapılmıştır. Gazyağı lambalarının pamuk fitilleri her üretici 

de farklılık gösterir bu da üretim yıl ve merkezlerinin tespitinde kullanılabilir. Geç dönem Osmanlı 

aydınlatma sistemleri arasında genel itibariyle konaklarda kullanılan bu lambalar maddi duruma göre 

kalite ve estetik ayrıştırıcılara sahiptir. Ayrıca şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki; Osmanlı iç piyasasında 

dolaşan gazyağı lambalarının büyük çoğunluğu Avrupa üretimli olup Osmanlı beğeni imgelerine göre 

tasarlanmışlardır. Yerli üretim diyebileceğimiz örnekler ise Beykoz, Yıldız ve Paşabahçe merkezlidir.    

Anahtar Kelimeler: Gazyağı lambası, aydınlatma, dekorasyon, Osmanlı. 

 

                                                           
1 Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Doktora Öğrencisi, E-mail: halilelemana@yandex.com 
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1. GİRİŞ 

İnsanın var oluşuyla birçok kavram anlam 

kazanmıştır. Örneğin mekân ve zaman 

kavramları, her iki kavramın içinde maddi ve 

manevi etkilerde bulunacak insan yoksa bu 

kavramların varlığından ya da taşıdıkları 

anlamlardan söz etmemiz mümkün olmazdı. 

Zamana ve mekâna değer katan insan olduğu 

gibi insanın da bu kavramlardan ayrı bir 

alanda var olması imkânsızdır. Kısaca bu üç 

temel unsur birbirileriyle kökten ilişkilidirler. 

İnsanı, bir zaman içerisinde bir mekânda 

eylem yapan varlık olarak tanımlarsak bu 

mekânın şartlarını ve zamanın dilimlerini iyi 

analiz etmek gerekir. Bu noktada geçmişteki 

insanın eylemi gerçekleştirme zamanını 

dikkate aldığımızda eylemlerinin hemen 

hemen tamamını gündüz gerçekleştirdiğini 

ve gece dinlendiğini görürüz. Sonuçta sağlık 

noktasında da insan bedenine en uygun 

olanının bu olduğu bilinmektedir. Ancak 

insan, aydınlığı yitirdiğinde yani geceye 

ulaştığında derin bir endişe ve korkuya da 

kapılır. İşte bu karanlıkta kalma korkusu ona 

aydınlığı geceye de taşıma fikrini 

kazandırmış olmalıdır. Gündüz kadar olmasa 

da bulunduğu yeri(mekânı) aydınlatacak 

unsurlara sahip olmayı istemiştir. Bu noktada 

ilk akla gelen ateştir. Ateşin bulunuşu insanın 

mekânını aydınlattığı gibi ona ısı kaynağı da 

olmuştur. İnsan bir şeyi bulduğunda onu 

kontrolü altına almak ister, bu ateş için de 

geçerlidir. Ateşin aydınlatma olarak 

kullanılmasına kabaca çıra, meşale, mum, 

kandiller aracılığıyla başlamıştır. Gelişen 

teknik koşulların ve yeni keşiflerin etkisiyle 

aydınlatma, gaz, petrol ve elektrik 

lambalarıyla sağlanmıştır.  

Ankara Etnografya Müzesi’nde sergilenen 

yedi adet gaz lambasını inceleyeceğimiz bu 

çalışmada; gaz lambalarının kısa tarihçesine, 

teknik özelliklerine değindikten sonra 

sergilenen eserlerin formları, malzemeleri, 

süsleme ile yapım tekniklerine ve bu 

lambaların mekân içerisindeki dekoratif 

değerleri üzerine durulup çeşitli 

koleksiyonlarda bulunan XIX. yüzyılda 

yapılmış gaz lambalarıyla bir karşılaştırması 

yapılacaktır.  Bu çalışmanın temel amacı gaz 

lambası gibi teknik bir alet üzerindeki zanaat 

ve sanat unsurlarının ortaya konması ve 

dönemin estetik algısına gündelik bir eşya 

üzerinden ışık tutmaktır. Öte yandan bugüne 

değin yapılan bilimsel çalışmalarda Osmanlı 

mimarisinde iç mekan teşekkülü konusunda 

aydınlatma sistemleri başlığı altında 

değerlendirilen gaz lambalarının tek başına 

incelenmemiş olması da çalışmanın 

gerekliliğini artırmaktadır. 

 

1.1. Aydınlatma Tarihi İçerisinde Gazyağı 

Lambaları 

Sanayi Devrimi ve sonrasında insanlığın 

gelişimi ve bu gelişimin limitleri noktasında 

inanılması güç mesafeler alınmıştır. Özelde 

XVIII. ve XIX. yüzyıl insanının zihin 

yapısına inildiğinde hemen hemen her gün 

yeni bir olgu/nesne/kavramla karşılaştığını ve 

bunları kabullenme benimseme aşamasında 

ciddi sıkıntılar yaşamakla birlikte zamanın 

hızına ve akışına bir uyum sağladığı da 

görülmektedir. Gaz lambaları da bu noktada 

insanın zamansal ve mekânsal değişimlerinin 

önünü açmış karanlığı aydınlığa 

dönüştürdüğü gibi mekanın da 

kullanılabilirliğini artırmıştır. Gaz kelimesi 
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latince chaos sözcüğünden türemekle birlikte 

maddenin üç halinden biridir (Meydan 

Larousse, «Gaz Maddesi», VII, s. 414). 

Aydınlatma amaçlı gazı ilk üreten kişi, 1753 

yılında konu üzerine yaptığı çalışmalarıyla 

tanınan Jan Pieter Minckelers’dir. Maden 

kömüründen elde ettiği gazın yanıcılığına 

dikkat çeken Minckelers’in çalışmalarını 

1792 yılında devam ettiren kişi de William 

Murdoch olmuştur. Murdoch elde ettiği gazı 

arıtarak sudan geçirmiş böylece   yanan 

gazdan parlak beyaz ışık elde etmiştir. Bu 

çalışmaları Fransız Phillipe Lebon geliştirmiş 

ancak gazın yanarken çevreye bıraktığı koku 

ciddi bir problem olarak halen devam 

etmiştir. XVIII. yüzyılın başlarına 

gelindiğinde ise gazın aydınlatma açısından 

birçok teknik iyileştirmesi yapılmış ve gaz 

lambaları kent aydınlatmasından ev 

aydınlatmasına doğru ivme kazanmıştır 

(Mazak, 2007:2-3). Gelişen teknik 

imkânların neticesinde XIX. yüzyılın ikinci 

yarısında havagazı aydınlatmasına alternatif 

ürünler ortaya çıkmıştır. Bunun en önemlisi 

ve konumuz olan lambalarının yakıtı olan 

kerosen(gazyağı) üretimidir. 1862 yılında ilk 

petrol rafinerisi yapılmış ve burada makineler 

için yağlar üretilmeye başlanmıştır. Bu 

yağların yanıcı ve aydınlatıcı özelliği 

keşfedildiğinde ise XIX. yüzyılın önemli bir 

aydınlatma yakıtı halini almıştır (Detaylı 

bilgi için bk. Bridgman, 2008). Osmanlı 

ölçeğinde endüstriyel aydınlatma 

sistemlerine baktığımızda ise enerji kaynağı 

olarak havagazından, gazyağından ve 

elektrikten yararlanıldığı görülmektedir. 

Osmanlı döneminde sulu gaz olarak da 

bilinen gazyağının Romanya, Rusya gibi 

ülkelerden ithal edilmiştir. Bu gazyağının en 

çok kullanıldığı alanlar ise sivil konutlar 

olmuştur. Elbette bu denli yoğun kullanım 

depolama gerekliliğini ve buna bağlı olarak 

da alan sorununu getirmiştir (Toprak, 

1993:476-477). Bu enerji kaynaklarının her 

biri aydınlatma sistemlerinde farklı çalışma 

prensiplerine sahip olup ona göre 

tasarlanmışlardır. Gaz lamba tasarımlarının 

en temel belirleyicisi Pierre Aimé Argand 

olmuştur. Bu tasarımı etkileyen önemli 

faktörlerden biri de 1775‟te Léger ve 

Alstroemer tarafından bulunan yassı 

fitillerdir (Menek, 2009:2). (Şekil: I) 

 

1.2. Gazyağı Lambasının Bölümleri  

Gazyağı lambaları hem kullanım kolaylığı 

açısından hem de fazla kokusu 

olmamasından dolayı yaygın bir tüketim 

ürünü olmuştur. Bu tüketim talebi doğrudan 

arzı etkilediği için gazyağı lambaları da 

endüstriyel tasarım ürünler pazarında 

kendine önemli bir yer bulmuştur. Gazyağı 

lambaları gibi endüstriyel araçların teknik 

detaylarını bilmek nesnenin tanımının kolay 

yapılabilmesi için elzem görülmektedir. Bu 

noktada bir gazyağı lambasının bölümlerini 

ve nasıl yapıldıklarını kısaca açıklamaya 

çalışırsak; (Şekil: II)  
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1.3. Türk Cam Sanatına Genel Bir Bakış 

Gazyağı masa lambalarının en temel 

malzemesi camdır. Bundan dolayı bu 

malzemenin Osmanlı cam sanatı üzerinden 

kısa tarihçesine göz atma gerekliliği 

doğmuştur. Geçmişten günümüze devam 

eden ve gündelik hayatımızın en önemli 

malzemesi olan cam, hem işlevsellik 

yönünde hem dekoratif alanda hem de süs 

eşyasında vazgeçilemeyen bir malzemedir. 

Kullanım yelpazesi bu denli geniş olan cam, 

silis, soda, kalker ve potas gibi maddelerin 

birbirine karıştırılarak eritilmesiyle meydana 

gelmektedir. 1500-1600˚C derecelerde eriyik 

hale gelen camın kolayca şekillendirilmesi 

ise 1100-1200˚C derecelerde 

yapılabilmektedir (Gümüş, 1993:38). Camın 

ve sanatının tarihi insanlık tarihi kadar 

eskidir. Ancak genel itibariyle ilk sanatsal 

cam ürünlere Akdeniz çevresinde yerleşen 

Mısır, Mezopotamya Fenike ve Roma 

medeniyetlerinde rastlanılmaktadır. Bu 

devirlerden sonra cam sanatına en önemli 

katkıyı Venedik, Bohemya gibi Avrupa 

şehirleri verecektir (Kayabaşı ve Çıttır, 

2006:1). Türk cam sanatının gelişimi ise tarih 

çizelgesinde kopukluklar arz etmektedir. 

Özellikle Türk cam sanatının önemli gelişme 

gösterdiği Osmanlı dönemine ait nitelikli 

veriler elde bulunmamaktadır. Bunun da en 

önemli sebebi malzemenin kırılgan yapısı ile 

sonradan eritilip tekrardan kullanılması ve 

malzemeye değer ölçüleriyle sahip 

çıkılmaması olarak gösterilebilir 

(Yenişehirlioğlu, 2010:165). Osmanlı XV. 

yüzyıldan beri Batıdan cam ithalatı yapmakta 

olup (Fındık, 2007:165) yukarıda 

bahsettiğimiz nedenlerden dolayı cam 

sanatında Avrupa düzeyini 

yakalayamamıştır. Genellikle İstanbul 

merkezli cam üretimi yapılmış olmakla 

birlikte Eğrikapı ve Tekfur Sarayı arasında 

önemli cam atölyelerinin varlığından 

bahsedebiliriz. XVII. ve XVIII. yüzyıllarda 

önemli gelişme gösteren Osmanlı cam 

sanatının en önemli emareleri ise arşiv 

belgelerine ve minyatür eserlere yansımıştır. 

III. Murat zamanında hazırlanan Surname-i 

Hümayun adlı eserdeki esnaf geçişlerini konu 

alan minyatürlerin birinde gezici bir cam 

atölyesi ve çalışanları resmedilmiştir 

(Küçükerman, 1985:147-148). 

 

1.3.1. Cam Şekillendirme Yöntemler 

Camın istenilen şekle ve kullanıma uygun 

hale gelebilmesi için bazı teknik 

yöntemlerden geçmesi gerekmektedir. Bu 

yöntemler el beceresi istediği gibi belirli bir 

teknik bilgi de gerektirmektedir. Cam, özel 

fırınlarda 1100-1200˚C derecelerde 

şekillendirmeye müsait hale gelmektedir. Bu 

şekillendirmeler iki ana başlıkta toplayıp alt 

yöntemleriyle yazacak olursak; fırında cam 

şekillendirme yöntemleri: döküm, mozaik 

ve cam hamuru teknikleri, serbest cam 

şekillendirme yöntemleri: İç kalıp, ezme, 

sarma, çekme-savurma ve üfleme teknikleri 

karşımıza çıkmaktadır. (Detaylı bilgi için bk. 

Uzuner, 2004); Cam yüzeyini süslemek 

içinse temelde iki yöntem kullanılmaktadır. 

Bu noktada boyalarla ve aşındırmalarla  

dokulandırmalar yapılarak cam yüzeyinde 

işlemler yapılabilmektedir. 
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2. Ankara Etnografya Müzesindeki 

Gazyağı Lambaları 

Ankara Etnografya Müzesi’nde yer alan ve 

incelemeye altına aldığımız yedi(7) adet 

gazyağı lambası hakkında öncelikle bazı 

hususlara değinmek gerekir. İncelediğimiz bu 

lambaların tamamı gazyağı(kerosen) 

yakıtıyla çalışmakta olup altısı(6) yassı 

fitillere sahip olup bir(1) tanesi içten üflemeli 

bir sisteme sahiptir.. Yine bu lambaların 

tamamını XIX. yüzyılın ikinci yarısından 

sonraki dönemlere tarihlendirmek 

mümkündür. Çünkü kullandığı yakıtın 

oluşum tarihi yukarıdaki satırlarda da 

belirttiğimiz gibi 1850’den sonraki döneme 

rastlamaktadır. Lambaların tamamı masa 

lambası olarak tasarlanmış ve aydınlatma 

amacından ziyade dekoratif niteliklere 

sahiptirler. Teşhirde bulunan lambalar müze 

içerisinde farklı salonlarda 

sergilenmektedirler. Yine 

incelediğimizlambaların üçü(25502;25503-

24738;24739-1851018511) ikili lamba 

şeklinde tasarlanmıştır.  

Bu hususlardan sonra araştırdığımız bu yedi 

adet gazyağı lambasını ilk etapta malzeme 

yönünden bir tipolojiye ayırırsak; camdan 

gazyağı lambaları ile porselen ve cam(karma) 

malzemeli gazyağı lambaları karşımıza 

çıkmaktadır. Tamamı cam malzemeli olan 

dört(4) adet gazyağı lambasının yanında 

porselen ve cam(karma) malzemeli üç(3) 

adet gazyağı lambası bulunmaktadır. 

Bunlardan altısının müze envanter kaydına 

ulaşmakla birlikte sadece birinin dosya 

karışıklıklarından dolayı envanter kaydına 

ulaşamadık.  

 

2.1. Tamamı Camdan Yapılmış Gazyağı 

Lambaları 

 

2.1.1. Envanter Nu: 18510-18511 

Yükseklik: 45cm  

Kaide, gaz haznesi, madeni fitil beki ve fanus 

bölümlerinden oluşan bu ikili gazyağı 

lambasının yassı fitili görülmekle birlikte 

cam bacasının olmadığı fark edilmektedir. 

Lambanın korumalık kısmı olan fanus 

bölümü armudi biçiminde olup ağız kısmı 

kalın kenarlı halka biçimindedir.  Bu kısım 

dalgalı bir forma sahiptir. Lambanın gaz 

haznesini kendi içerisinde üç kısma ayırırsak; 

en üst noktada bulunan ve madeni fitil 

bekiyle birleşen kısım daire biçimindedir. Bu 

kısımla haznenin gövde kısmı arasında kalın 

boğumlu daire biçimli ikinci bir kat vardır. 

Gaz haznesinin gövde kısmı ters kesikli koni 

biçiminde olup kesik küre biçiminde olan 

kaide kısmına bağlanmaktadır. Osmanlı 

dönemine ait bu ikili gazyağı lambasının 

tamamı camdan yapılmış olup sadece fitil 

bek kısmı madenidir. Gazyağı haznesinin 

kobalt mavi renkli camdan imal edildiğini 

görmekle birlikte üst kısımda yer alan fanus 

camının saydam olduğu anlaşılmaktadır. 

Lamba üretim tekniği açısından farklı 

uygulamaları barındırmakla birlikte üfleme, 

çekme, kesme teknikleri rahatlıkla 

okunabilir. Öte yandan lamba üzerindeki 

süslemeler kalem işi boyama, mine ve aplike 

teknikleriyle yapılmıştır. Süslemeler fanus ve 

gaz haznesinde görülmekle birlikte doğal 

bitkisel, inci ve diyagonal çizgiler mevcuttur. 

Gaz haznesinde dört tarafının merkezi 

noktasında kalem işi boyama tekniğiyle 

yapılmış doğal çiçek motifleri 
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bulunmaktadır. Bu çiçeklerin çevresi yaldızlı 

diyagonel çizgilerle çevrelenmiş ve 

devamlılık göstermektedir.  Öte yandan gaz 

haznesinin en üst noktasında ve hemen 

madeni fitil bekinin altında kalem işi boyama 

tekniğiyle yapılmış doğal çiçek motifler 

görülmektedir. Kobalt mavi renkteki hazne 

üzerinde ayrıca mine tekniğiyle yapılmış 

beyaz inci benekleri görülmektedir. 

Lambanın fanus kısmı ise şeffaf camın 

beyaza boyanmasıyla taban rengi 

oluşturulmuştur. Bu taban rengin üzerine lale 

çiçekleri kalem işi boyama tekniğiyle 

yapılmıştır.(Şekil: III) 

 

2.1.2. Envanter Nu: 24773 

Yükseklik: 53cm  

Düz kesitli ve alt tarafı oval biçimli şeffaf 

cam bacası bulunan lambaya, pembe camdan 

yapılmış ve tepe noktasında baca açıklığı 

bulunan küre biçimli fanus yerleştirilmiştir. 

Küre biçimli fanusun üzerinde aşındırma 

yöntemiyle yapılmış doğal çiçek motifleri ile 

düz çizgisel şekiller görülmektedir. Pirinç 

madeninden yapılmış «dublex» markalı fitil 

beki ve fitil ayarlama kolu lambanın ithal ya 

da yabancı firma ürünü olduğuna dair ipucu 

vermektedir. Ters kesitli koni biçiminde yine 

camdan yapılmış gaz haznesinin üzerinde 

kalem işi boyama tekniğiyle yapılmış doğal 

çiçek motifleri görülmektedir. bu çiçek 

motiflerinin çevrelerinde sümbül ve 

yapraklar görülmektedir. Bu bitkisel 

motiflerin üslubu barok karakterlidir. (Şekil: 

IV) 

 

 

2.1.3. Envanter Nu: 24738-24739 

Yükseklik: 54cm  

«Cristal» markalı olan lamba bacasının 

üzerinde «ARTAR HADJI ZABİT 

BROUSSE» ifadesi yazmakta olan bu 

lambanın fanusu armudi formunda şeffaf 

camdan yapılmıştır. Ağız kısmı renkli kesme 

yöntemiyle dışa doğru dalgalandırılmış 

lamba fanusu üzerinde kalem işi boyama 

tekniğinde doğal çiçek motifleri ve yaldızlı 

diyagonal çizgiler vardır. Fanus camının 

yapım tekniği usta işidir. Pirinç madeninden 

yapılmış fitil beki bulunan lambanın, ters 

kesitli koni biçiminde mavi camdan yapılmış 

gaz haznesi vardır. Bu hazne üzerinde kalem 

işi boyama tekniğiyle yapılmış doğal çiçek 

motifleri görülmektedir. Ayrıca mine 

tekniğiyle oluşturulmuş inci benekleri gövde 

üzerine aplike edilmiştir.  Yine burada 

yaldızlı diyagonal hatlı çizgiler vardır. Kesik 

küre biçiminde kaide kısmı ters kesikli koni 

gaz haznesiyle birleşme noktasında boğumlar 

görülmektedir. (Şekil: V) 

 

2.1.4. Envanter Nu: - 

Yükseklik: 54cm 

Lambanın armudi biçimli fanusu mavi 

camdan yapılmış ve ağız kısmı kesme 

yöntemiyle dışa doğru dalgalandırılmıştır. 

Armudi biçimli fanusun üzerinde kalem işi 

boyama tekniğiyle yapılmış sümbül motifleri 

görülmektedir. Pirinç madeninden yapılmış 

fitil beki bulunan lambanın gaz haznesinin en 

üst kısmında tam daire formlu boğumlu iki 

kat mevcuttur. Ters kesik koni biçiminde gaz 

haznesi üzerinde kalem işi boyama 

tekniğinde yapılmış sümbül motifleri 
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görülmektedir. bu motiflerin yanı sıra 

yaldızlı stilize bitkisel motifler de yine gaz 

haznesinin üzerinde bulunmaktadır. Lamba 

kesik konik formlu geniş tabanlı bir kaideye 

sahiptir. (Şekil: VI) 

 

2.2. Cam-Porselen(Karma) Malzemeden 

Yapılmış Gazyağı Lambaları 

 

2.2.1. Envanter Nu: 23773 

Yükseklik: 28cm 

Lamba bacası ve gaz haznesinden meydana 

gelen bu küçük boyutlu lamba, bir masa 

lambası olmaktan çok ışıldak görevini 

üstlenen bir lamba gibidir.  Opalin camdan 

yapılmış ve küçük bir vazoyu andıran lamba 

bacasının ağız kısmı halka biçiminde olup üst 

kısmı ince ve dalgalı bir yapıya sahiptir Düz 

kaideli fitil beki pirinçten yapılmıştır. Aşağı 

tarafa doğru genişleyen basık küre formunda, 

kulplu porselen gaz haznesi bulunan 

lambanın bu kısmında sır üstü tekniğiyle 

yapılmış doğal çiçek motifleri mevcuttur. 

(Şekil: VII) 

 

2.2.2. Envanter Nu: 16701 

Yükseklik: 34cm 

Şeffaf camdan yapılmış armudi formunda 

olan fanusun üzerinde geometrik ve bitkisel 

motifler bulunmaktadır.  Ayrıca fanusun ağız 

kısmı dalgalı biçimdedir. Pirinçten yapılmış 

ve ters kesik koni kaideye sahip fitil beki 

bulunan lambanın gaz haznesin mavi beyaz 

porselen malzemelidir. Gaz haznesi silindirik 

bir gövdeye sahip olup üstten ve alttan daire 

formlu ve boğumlu katlardan oluşmaktadır. 

Haznenin orta kısmıyla üst kısmı üzerinde 

yeşil, kırmızı, sarı renklerden yapılmış doğal 

bitki süslemeleri mevcuttur.  Lambanın kaide 

kısmı ise kesik küre formundadır. (Şekil: 

VIII) 

 

2.2.3. Envanter Nu: 25502/25503 

Yükseklik: 54cm 

Boru tipli cam bacası bulunan bu çift masa 

lambası opalin cama ve mavi beyaz porselen 

malzemeye sahiptir. Opalin cam malzemeden 

üretilen fanusu lala çiçeği formunda olup 

sekiz dilimli bir yapıya sahiptir. Her dilim 

üzerinde stilize bitkisel süslemeler 

görülmektedir. 

Ters kesik koni ve düz kaideli pirinç fitil beki 

bulunan lamba diğer örneklerden farklı 

olarak içten üflemeli bir mekanizmaya 

sahiptir. Beyaz zemin rengine sahip porselen 

gaz haznesi silindirik bir forma sahiptir. 

Silindirik gövde kısmında alttan ve üstten 

daire biçimli katlar bulunmakta olup bunlar 

dışa dönük boğum biçimindedir. Lambanın 

kaidesi geniş tabanlı dairevi biçimdedir. Gaz 

haznesi üzerinde sır üstü tekniğinde yapılmış 

mavi renkte bitkisel motifler bulunmakta 

olup alt ve üst boğumlarda çizgisel hatlar 

arasında kırmızı noktalar mevcuttur. (Şekil: 

IX) 

 

3. DEĞERLENDİRME 

Ankara Etnografya Müzesindeki Osmanlı 

dönemine ait gazyağı lambalarını malzeme, 

form, süsleme, süsleme teknikleri üzerinden 

bir değerlendirmeye tutacak sonrasında ise 

incelediğimiz gazyağı lambalarıyla aynı 
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döneme ait yerli ve yabancı üretim 

örnekleriyle karşılaştırma yapacağız. Buna 

göre; 

 

3.1. Malzeme 

İncelediğimiz yedi(7) adet gazyağı 

lambasında cam, porselen, pirinç madeni 

malzemeleri kullanılmıştır. Bu 

malzemelerden cam; lamba bacası, fanus, gaz 

haznesinde görülmektedir. Porselen malzeme 

ise lambaların gaz haznelerinde 

kullanılmıştır. Pirinç madeni tüm lambalarda 

görülmekle birlikte gazyağı lambalarının fitil 

beklerinin yapımında tercih edilmiştir. 

 

3.1.1. Cam 

Araştırdığımız yedi adet gazyağı lambasının 

tamamında cam malzeme kullanılmıştır. Bu 

cam malzeme lambaların dört tanesinde 

(18510-18511; 24723;24738-24739; -) lamba 

bacası, fanus ve gaz hazne kısımlarında 

kullanılmış olmakla birlikte üç tanesinde 

(16701;23793;25502-25503) baca ve fanus 

kısımlarında görülmektedir. Cam malzeme 

şeffaf, mavi, pembe, opalin(mat), kobalt 

mavi renklerde kullanılmıştır. Şeffaf camlar 

lambaların tamamında baca kısımlarında ve 

24738-24739;23773;16701 envanter 

numaralı lambaların fanus kısımlarında 

görülmektedir. Envanter kaydına 

ulaşamadığımız lambanın tamamı mavi, 

25502-25503 numaralı çift masa 

lambalarının fanus kısımları opalin, 24738-

24739 ile 18510-18511 numaralı çift masa 

lambalarının gaz hazneleri kobalt mavi, 

24773 numaralı lambanın tamamı pembe 

camdan üretilmiştir. 

3.1.2. Porselen 

Gazyağı lambalarının gaz hazne kısımlarında 

görülen porselen malzeme, 

23773;16701;25502-25503 numaralı 

lambalarda kullanılmıştır. Bunlardan 23773 

beyaz, 16701 açık mavi-beyaz, 25502-25503 

numaralı lambalar ise koyu mavi-beyaz 

porselenlerden yapılmıştır.   

  

3.2. Form 

3.2.1. Lamba Bacası Formları 

18510-18511;16701; numaralı lambalar ile 

kayıt numarası bilinmeyen lambada baca 

bulunmamaktadır. Bu bacalar ya kaybolmuş 

ya da kırılmış olmalıdır.  

 

3.2.1.1.Kesik Koni Biçimli Bacalar 

24773;23773 envanter numaralı lambaların 

bacaları kesik koni biçimli olup ağız 

kısımları halka biçimlidir. Bacaların alt 

kısımları ise basık küre şeklinde oldukları 

görülmektedir. 

 

3.2.1.2.Silindir Biçimli Bacalar 

24738-24739;25502-25503 numaralı çift 

gazyağı lambalarının bacaları silindir 

formunda olup alt kısımlarında hafif 

genişleme görülmektedir. 

 

3.2.2. Fanus Formları 

3.2.2.1. Armudi Biçimli Fanuslar 

3.2.2.1.1. Ağız Kısmı Çevreye Taşırılmış 

Armudi Fanuslar 
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Bu tip forma sahip fanuslar, 24738-24739 ile 

numarasız lambalarda görülmekte olup 

armudi gövdenin üzerindeki ağız kısmı dışa 

doğru dalgalı bir şekilde taşırılmıştır. 

 

3.2.2.1.2. Ağız Kısmı Dalgalı Biçimli 

Armudi Fanuslar 

18510-18511;16701 numaralı lambaların 

fanus kısımları armudi biçimli olup ağız 

kısımları dalgalandırılmıştır. 

 

3.2.2.2.Küre Biçimli Fanuslar 

İncelediğimiz lambalar arasında sadece 

24773 numaralı lambada mevcut olan bu 

fanus biçiminin tepe noktasında baca için 

açıklık bırakılmıştır. 

 

3.2.2.3.Lale Biçimli Fanuslar 

2550-25503 çift gazyağı lambalarının fanus 

kısımları lale çiçeğini formunda olup 

dilimlidir. Alt kısımdan genişleme ağız 

kısmında ise daralma görülmektedir. 

 

3.2.3. Gaz Haznesi Formları 

 

3.2.3.1.Ters Kesik Koni Biçimli Hazneler 

18510-18511;24773;24738-24739 numaralı 

lambalar ile numarası olmayan lambanın gaz 

haznelerinde ters kesik koni formu 

görülmektedir. Bu haznelerin üst 

kısımlarında aralıklı iki boğum 

bulunmaktadır.  

 

 

3.2.3.2.Silindir Biçimli Hazneler 

16701;25501-25502 numaralı lambaların gaz 

hazneleri silindir biçimli olup üst ve alt 

kısımlarında tek boğum katları 

görülmektedir. 

 

3.2.3.3.Basık Küre Biçimli Hazneler 

23773 numaralı lambanın gaz haznesinde 

görülen bu form, ağız kısmında daralma 

görülmekle birlikte alt kısımda 

genişlemektedir. Ayrıca bu lambanın gaz 

haznesine bir de kulp takılmıştır. 

 

3.2.4. Kaide Formları 

 

3.2.4.1.Kesik Basık Küre Biçimli Kaideler 

18510-18511;24738-24739;16701 numaralı 

lambaların kaideleri kesik basık küre 

formunda olup gaz haznesiyle bağlantıları tek 

boğum sayesinde sağlanmaktadır. 

 

3.2.4.2.Kesik Koni Biçimli Kaideler 

24773 numaralı lamba ile numarasız 

lambanın kaide biçimleri kesik koni şeklinde 

olup gövde kısmıyla birleşiminde daralma 

görülmektedir. 

 

3.3. Süsleme ve Teknik 

 

3.3.1. Süsleme 

3.3.1.1.Bitkisel Süsleme 

3.3.1.1.1. Lale 

18510-18511 numaralı çift gazyağı 

lambasının fanusunda kırmızı ve mavi 
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renklerde yapılmış lale motifleri 

görülmektedir. 

 

3.3.1.1.2. Sümbül 

18510-18511;24738-24739;23773 numaralı 

lambalar ile numarasız lambanın fanus ve 

gaz haznelerinde sümbül motifleri 

görülmekte olup beyaz renkte yapılmışlardır. 

Motif lamba üzerinde hafif yatay pozisyonda 

konumlandırılmıştır. 

 

3.3.1.1.3. Karanfil 

23773;16701 numaralı lambaların gaz 

haznelerinde kırmızı renkte yapılmış karanfil 

çiçekleri görülmektedir. 

 

3.3.1.1.4. Zerrin 

16701;24773 numaralı lambaların gaz 

hazneleri üzerinde yeşil ve sarı renklerde 

zerrin çiçeği motifleri görülmektedir. 

 

3.3.1.1.5. Yaprak 

25502-25503;24738-24739;16701 numaralı 

lambaların fanus ve gaz hazneleri üzerinde 

yeşil ile beyaz renklerde yaprak motifleri 

vardır.  

 

3.3.1.1.6. Stilize Bitkisel Motifler 

25502-25503;24773 numaralı lambaların 

fanus ve gaz haznelerinde mavi renk ile 

renksiz olarak yapılmıştır. 

 

 

3.3.1.2.Diğer Süslemeler 

3.3.1.2.1. Diyagonal Çizgiler 

18510-18511;24738-24739 çift gazyağı 

lambalarının fanus ve gaz haznelerinde altın 

yaldız renginde diyagonal çizgiler 

bulunmaktadır. 

 

3.3.1.2.2. İnci Dizileri 

18510-18511;24738-24739 numaralı 

lambaların gaz haznelerinde inci sıraları 

bulunmakta olup beyaz renkte yapılmıştır. 

 

3.3.2. Teknik 

İncelediğimiz lambalar üzerinde bulunan 

süslemelerin teknikleri baktığımızda kalem 

işi boyama tekniğiyle mine tekniği 

görülmektedir. Ayrıca gaz hazneleri porselen 

olan lambalarda ise sır üstü tekniğinde 

yapılmış süslemeler mevcuttur. 

  

3.4. Karşılaştırma 

İncelediğimiz yedi adet gazyağı lambaları 

kendi dönemleri içerisinde hem yurt içi hem 

de yurt dışı üretimlerde benzerlikler ve 

farklılıklar göstermektedir. Özellikle görülen 

benzerlikler bu lambaların üretim yerleri 

noktasında ipuçları verebilir. 

Bu noktada Alif Art online müzayede 

kataloğunda yer alan XIX. yüzyıla ait opalin 

gazyağı lambalarının fanus kısımları 25502-

25503 numaralı çift lambalara birebir 

benzemektedir.(Karş.1)  

Ankara Antikacılığın online müzayede 

kataloğunda yer alan XIX. yüzyıl Fransız 

yapımı lambanın fanus kısmının ağız şekli 
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24738-24739 ile numarasız lamba 

örneklerine benzemektedir.(Karş.2) 

Çukurcuma Müzayede ve Kültür Evi’nin 

online müzayede kataloğunda yer alan XIX. 

yüzyıl Fransız yapımı ile Çekoslovakya 

yapımı gazyağı lambalarının ters kesik koni 

formlu gaz hazneleri, 1851-

18511;24773;24738-2739 numaralı lambalar 

ile numarasız lambanın hazneleri benzerlik 

göstermektedir.(Karş.3) 

Milli Saraylar Yıldız Çini ve Porselen 

İşletmesine ait katalogda yer alan lambalar 

ise incelediğimiz lambalar ile tamamen 

farklılıklar arz etmektedir.(Karş.4) 

   

4. SONUÇ 

Gazyağı lambalarının bölümleri, özellikleri, 

formları, süslemeleri ve dekoratif değerleri 

üzerinde durmaya çalıştığımız bu 

araştırmada, gazyağı lambalarının geç dönem 

Osmanlı aydınlatma sistemleri içerisinde bir 

döneme damgasını vurduğunu görmekteyiz. 

Birçok teknik unsuru içerisinde bulunduran 

bu lambalarda üç farklı malzeme kullanımı 

göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki cam 

ikincisi porselen üçüncüsü ise bronz ya da 

pirinç malzemelerdir. Bu malzemelerden cam 

şeffaf, renkli veya mat görünümlerde 

kullanılmıştır. Porselen malzeme beyaz 

zemin rengi tercih edilmiş üzerine sır üstü ve 

sır altı tekniklerde süsleme yapılmıştır. 

Madeni öğeler genel itibariyle fitil beklerinde 

kullanılmış olmakla beraber özellikle Avrupa 

ürünlerinde kaidelerde de görülmektedir. Gaz 

lambalarının fanus bölümleri genellikle 

sürahi biçimde tasarlanmış ve ağız kısımları 

kesme yöntemiyle dalgalı formda yapılmıştır. 

Bunun yanı sıra dilimli ve küre formlarda 

mevcuttur. Gövde diyebileceğimiz gaz 

hazneleri ters koni kesitli ve silindirik 

formlar görülmektedir. Bu noktada 

genellemeye varmadan şunu da belirtmekte 

fayda vardır. Porselen gaz hazneli lambalarda 

silindirik form sıkça tercih edilmiş olup cam 

malzemeli haznelerde ise ters koni kesit 

formu sıkça tercih edilmiştir. Gazyağı 

lambalarının bacalarında veya fitil ayarlama 

kollarında markalar basılıdır. Bu markalar 

gazyağının tamamını kapsamayabilir yani 

fitil beki Fransa’da üretilen lambanın hazne 

ile fanusu başka bir ülke ya da atölyede 

üretilmiş olabilir. Bundaki temel sebep 

tüketim talebinin fazla olması olup 

taşeronlaşmaya gidilmiş farklı atölye ve 

bölgelerde farklı lamba birimleri üretilmiştir. 

Bu da talebi kısa sürede karşılayacak arzı 

gerçekleştirmek için yapılmıştır. Gazyağı 

lambalarının pamuk fitilleri her üretici de 

farklılık gösterir bu da üretim yıl ve 

merkezlerinin tespitinde kullanılabilir. Geç 

dönem Osmanlı aydınlatma sistemleri 

arasında genel itibariyle konaklarda 

kullanılan bu lambalar maddi duruma göre 

kalite ve estetik ayrıştırıcılara sahiptir. 

Ayrıca şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki; 

Osmanlı iç piyasasında dolaşan gazyağı 

lambalarının büyük çoğunluğu Avrupa 

üretimli olup Osmanlı beğeni imgelerine göre 

tasarlanmışlardır. Yerli üretim 

diyebileceğimiz örnekler ise Beykoz, Yıldız 

ve Paşabahçe merkezlidir.    
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