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insanlık tarihinin en es'ki sanatlarından biri olan Seramik terim
olarak genellikle tabak, çanak, çömlek, biblo gibi eşyaların tanımlan

masında kullanılır. Özü hamur halinde şekillendirilmiş kilolan Sera
mik, birçok sanayii ve teknolojik alanlarda önemli bir yer tutar.

Konu ile yakından ilgisi olmayan için Seramik kelimesi dar an
lamda çömlekçiler tarafından üretilen mamülleri ifade eder. Bilimsel
anlamda ise, Seramik kil ihtiva eden hammaddelerden ('kil ve kaolin)
kullanılarak üretilen ve pişirilen mamülleri ifade eder.

insanoğlunun Neolitik dönemde yarattığı Seramikgünümüze ka
dar çeşitli teknik ve dekor aşamalanyla gelmiştir. Yapılan biçimleri
daha zengin ve daha çarpıcı kılmak içinçeşitli teknikler ile süslerrıe

gereksinimi duyulmuştur. Üretilen formlar ve desenler toplumların

duyarlılığını, kültürel düzeylerini, dinsel inançlarını, günlük yaşam

ve aynı zamanda sosyalolaylarını da yansıtmaktaydı.

Seramik fragmanlarından bir bölümünün taşınabilir olmaları ne
deniyle (kase. bardak, kandil, tabak, vazo, matta, kupa, testi, ldol,

(*) Anadolu Üniversitesi Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksekokulu.
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küp v.s.) toplumlararası kültür alışverisinde oldukça hızlı bir araç
olurken üzerlerindeki yazı, resim, kabartma. armagibi mesajlarla
da geçmişten günümüze en etkili iletişimi sağlamışlardır.

Seramiğin kolay bozulmayan yapısından dolayı da lpişirildiği

için) bu eserlergiÜnümüze kadar ulaşaoilrniştir. Yapılan kazılarda ilk
Seramik örneklerin Neolitik çağdan kaldığı ortaya çıkarılmıştır.

insanlar arası ticari veya sosyal kuralları düzenleyen unsurlar
dan mühürler ve iş mektupları pişmiş topraktanda yapılmaktaydı. Ör
neğin Asur koloni çağında kültepede bulunan yazılı tatıletler Ana
dolu ve Asurlu tüccarlar arasında alışveriş ve ticari hayatı açıkla

yan ve günümüze bunu aktaran somut delillerdendir. Kitle haberleş

me araçlarının en kısıtlı olduğu dönemlerde insanlar arası iletişimi

sağlayan bu en eski belgeler, seramiğin insanlar ve toplumlar arası

iJişkiJerde kuııeruıe» en geçerli araç olduğu yepılen kaz/lar sonucu
ortaya çıikarılmıştır.

Mezopotarnya'dan başuyarak mimaride sırlı tuğla, çini ve dö
şeme rnozaylklerlrıde kullanılan seramik malzeme günümüze kadar
gelen ve halen 'geçerliliğ,ini sürdüren toplumlar arası ortak zevkin
işareti olarak kabul edilmektedir.

Neolitik'ten günümüze sırsız, sır/ı seramik kaplar önceleri ınsan

ların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yalın olarak yapılırken

daha sonraları kişisel ve toplumsal beğenilerin gelişmesi sonucun
da süslerne ihtiyacı hlssedltmtş, seramik sofra takımlan yanında en
kaliteli porselen üretimlerine ulaşılmıştır. Ve desenler toplumların

kültürel alışverişierini etkileyerek toplumlararası iletişimi sağlamış

lardır. ilk çağlardan beri bilinen tıp ve eczacılık bilimlerinde ilaçları

saklamak için kullanılan kaplarda islam dünyasından başlayarak Av·
rupadaçağlar boyunca kullanılan araçlar olmuştur.

Mayolika ve Delft işi seramiklerde görülen hanedan armaları ve
atölye işaretleri ve desenlerin günümüze aktarılmasında, tarlhlerıdl

rilmelerinde '\le çağlanndakı t09\um\ann 'Ja'$a'l\<;;hic;im\e~i, Kü\tü~\e

ri hakkındaqünürnüze ışık tutmaktadırler.

Konumuz olan Mayolika ve Delft Seramikleri çok uzun bir dö
nemi ve geniş bir sahayı kapsadıkları. gerek sırları ve gerekse form
ve dekor tekniklerinin üstünlüğü ve popülerliği nedeniyle Seramik
sanatı içerisinde özel bir önem kaaanmışlardır.



Türkiye'de mayolika ve Delft Seramikleriyle ilgili geniş kapsam
lı yazılı bir 'kaynak olmaması bu araştırmaların yapılmasına neden
olmuştur. Bu çerçevede Mayoljka ve Delft seramiklerinin tarihsel
gelişimi, çeşitli uygulama yöntemleri üzerinde durulmuştur.

ilk kez islam alemindegörülen rnayollka seramikleri önce ispan
ya'ya oradan da tüccarların erkıstyle İtalya'ya ve Hollanda'ya kadar
ulaşmıştır.

Mayolika Rönesans döneminde İtalya'da altın çağını yaşamıştır.

Günümüzde iseçeşitli Seramik fabrikalarında ve atölyelerde maya
lika tekniği ham sır üzerine mayolika boyaları'Yla uygulanmaktadır.

MAyoLiKANIN TANıMı VE TARiHSELGELişiMi

Mayollka, pişmemiş 'sırlı parça üzerine (örtücü sır üzerine) bo
ya ile yapılan dekordur. Genellikle sırlanacak olan yüzey için beyaz
ya da açık renk sır kullanılır. Sırdekor için bir fon teşkil eder. Av
rupa ülkelerinde kaolenin henüz bilinmediğinden ötürü porselenin
yapılmadığı 15.yy'da Kuzey Afrika ülkelerinde mayalikanın yapımı

gerçekleşmiştir. 16. yy. İznik'te üretilen Haliç işi seramiklerin yüz
yılın ikinci yarısında İtalya'da taklit edildiği dikkati çekmektedir. Ve
nedik atölyelerinde yapılan bu seramikler. mayolika adını almakta
dır.

Mayalikanın en belli başlı özelliği, kalay oksitlerden elde edi
len, donuk genellikle beyaz ince bir sır tabakasıyla kaplı oluşudur.

Bu sır tabakası çömleğin yapımında kullanılan topraörn tabii rengini
g.izlemek ve çömleğin üzerine yapılacak 'boyalı süslerne için qerekf
zemini sağlamak amacıyla sürülür. Çömlek fırına konduğu zaman sır

la kaplı yüzey cam haline gelir. Aynı zamanda emici olan bu yüzey,
boyalı süslemeyi içeriye doğru çeker.

Kırmızı topraöin verdiği renk ve süslerne olanaklarının sınırlı

olması nedeniyle, örtücü beyaz bir sırla sırlanan parçalar sır pisl
rimleri yapılmadan önce pigment asıllı mayolika boyalarta çiğ sır

üstünde birçeşit sır üstü dekor yapılır. Bu oldukça güç dekorlama
şekli hatalı durumlarda düzeltme olanağı vermediğinden,dakor ya·
pımcının büyük bir beceri, ustalık ve el alışkanlığına sahip 'Olması

gerekir. Mayollka, 15.yy'da kuzey Afrika ülkelerinden ispanya'ya or e
dan da italya ve öteki Avrupa ülkelerine yayıld). ispanya'nın güne
yinde ve diğer bölgelerindeki çömlekçiler Barselona'daki Manises lüs-
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ter işlertnl taklit etmeye çalıştılar. Ürünlerinin farkl: merkezlerden
olduğunu ayırt etmede yardımcı olan sır ve lüster renklerindeki ha
fif farklılıklara rağmen üretim teknikleri aynı idi. 15.yy. geçerken
saf islam kaynaklı dizaynlar gittikçe daha az kullanıldı. Temsili çi
zimler yaygınlaştı. Bunun nedeni soyluların tekelinden çıktığı ve da
ha geniş bir pazar bulunduğu idi. Gerçekten 15.yy. ikinci yarısında

ispanyol lüsteri çok güzel bir ticaret aracı oldu. Alışveriş eden ıtal

yan tüccarları seramikleri italyaya gemilerle götürdükleri için bu iş

ler genelolarak mayolika olarak adlarıdınldı.

Mayolika gerçekte «Mallorca-nın bozulmuş şeklidir. Çünkü sırlı

çanak çörnleklerin, ispanya 'kıyılarındaki aynı adı taşıyan adadan gel
diği sayılırdı. Bu kelimeyi ilk kez italyanlar sırlıçömlekleri belirt
rnek için kullandılar. Daha sonra bu terim, ince sırla kaplı bütün
italyan çömlekleri için olduğu gibi, 16.yy.'da italyan çömlekçilerinin
göç ettikleri bölgelerde yapılan italyan üslubundaçok renkli, süsle
meli eşyaları belirtmek için de kullanıldı. O sıralarda ltalya'da yapıl

makta olan ve mayolikaya benzeyen bir başka çömlekçeşidi vardı.

Kurşun kaplamalı ve süslemeleri üzerine oyulmuş olan bu çömlek çe
şidine Yarı-mayolika (mezzomaiolica) adı verildi. Modern bilim
adamları bu kelimenin yerine sgraffitıo veya sqraffiato çömlek (ka
zınmış çömlek) kelimesini kullanmayı tercih ettiler. Özellikle 8010g
na ve Paduada yapılan sgraffitıo çömleklerinde nadiren mayoljkada
ki sanat ustalığıgörülımüştıür. Merkezi ve kuzey ltalya'nın bir çok
yerlerinde mayoli'ka yapılmasına ve çömleklerin bir şehirden diğe

rine götıürülmesine rağmen renk ve süslerne yönünden bir özellik
kazanan mayolika çömleklerinin yapırn merkezlerini ayırt etmek müm
kündür. Bunlar 15.yy.'da Orvleto Floransa ve Faenza, 16.yy.'da Fa
enza, Siena, Deruta, Cafaıggiola, Casteldurente (bugün Urbanlal.
Gurpbio, Venedik ve Pesare. 17.yy.'da ise Canova. Montelupa, Fioren
tino, Castelli ve Sicilya.

ilk mayolika, ince sır tabakasının İtalyan çömleklerinde 14.yy.'da
kullanılmaya başlandığı sarulır. ilk parçalar Floransa civarında, 01'
vieto, Faenza'da bulunmuştur. Bu parçalar ya sadece kuş, yaprak re
simleri ve hanedan arması motifleriyle veya çapraz hatlarla yapılmış

zemin üzerine erguvan veya hem erguvan hem parlak bakır yıeşili

şekllletle süslü idi.

15. yy.'ın ortalarında Floransa çörnlekleri sade fakat hey'betli bi
çimleri ve harkulade süslemeleriyle ön planageçti. Buralı sanatçı

lar özellikle koyu mavi boyalı meşe yapraklarıyla süslü ilaç kavanoz-

216



ları ve soluk mavi, erquvarı renkleriyle bir atlı figürü veya bir hay
vanı tasvir eden geniş, dlbldüz leğenleri ilgi çekicl bir şekilde de-

. karladılar. 1480'e doğru Bologna yakınlarında küçük bir şehir olan
Faenza, çömlek yapımının başlıca merkezi olarak ortaya çıktı. Faen
zada sanatçılar geniş halka şeklinde kıvrılmış süsen yaprakları ve
tavus kuşu tüyleriyle orijinal motifler icad ederek önem kazandılar.

Bu süslernelerde özellikle renk çok kuvvetli idi. Derin maviye eşlik

eden koyu sarı, yeşil ve erquvan bu devrin Faenza çömleklerine bü
yük bir Ihtişarn kazandırdı. 1500'den sonra rönesansın etkisiyle zevk
lerde ve süslerne şeklllerinde temelden bir değişmegörüldü. Gele
neksel rnotlflerin yerini klasik şekillerden ilham alan süslerneler aldı.

neksel motiflerin yerini klasik şekillerden ilham alan süslerneler al
dı. Bu arada figürler qitqlde belli başlı süslerrıe olarak kullanılmaya

başlandı. Resim sanatınıngitgide mükemmelleşmesiyle mayolika
süslemeciliğinde yalnızca estetiğe önem verilerek, mayalikalar
işe yaramaktan çok masa ve büfelerde süs olmak amacı ile ya·
pıldı. Bu teknik mükemmelliği 1500·1530 yıllarındagörüldü. Bu
yüzden bu döneme «rnayohkanm altın çağı» denir. Faenza'daki atöl
yelerin yanısıra, Pirota, Berqerıtinlve Manara aileleri yeni üsluptakl
zarif süslemelerde uzmanlaştı. 1560'da Herensa yakınlarında kuru
lan Cafaqqiola fabrikası, Medici ailesi için tamamen rönesans özel
liklerini taşıyan ve diğerlerinden çok farklı eşyalar yapıhyordu.

Stena'da yapılan ilaç kavanozları tabaklar ve duvar çinilerinin tek
nik ressamlık ve işieniş işçiliği yönünden ayrı bir özelliği vardı.

Perugia'daki çömlekçiler kadın savaşçi büstürıü veya bir başka fi·
gıÜııü çevreleyen yaprak veya balık pulu ve bunun gibi üstüste ko
nulmuş şekillerle geniş süs tabaklarını süslernekte uzmanlaştılar.

Bu tabaklara sarı veya koyu kırmızı renkler ayrı bir özellik veriyordu.
Bu tekniğin srrrmı Giorgio Andmali 1465-1533 Derura'dan Gubbioya
götürdü 1518'den itibaren Maestro ve Casteldurante'de yapılan par
çaların Giovanni Marta'nın eseri olduğu sanılır. Allegorik kompozls
yonlu, oynayançocuklar veya hanedan arması resimleri olan bu par
çalar, seramik mükemmellikleriyle göze çarpar. Glovanni Marta'nın

Casteidurante çömleıklerinin özelliği sayılan mavi ve gri renkteki
simetrik şekilli resimlerin öncüsü olduğu sanılır.

MAYOLiKAKABLARININ TARiHSEL GELişiMi

Kalay qlazürler üzerinde boyama ile ilk italyan çömlekleri 11.
ve 12. yy.'da görülmüştür. Önceki zamanlarda dekorlamadaki zemin
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her zaman beyaz değildi. Kahverengi bazen de yeşil ve parlak sarı

kolay glazür tekniği de kullanılıyordu. Sicilya'daki Arap-Normarı ge
leneğinin kahverengi, sarı ve yeşili Toronto ve Canrıe'de Kalııı bir
beyaz çamur fonda kahverengi ve kırmızıyla yer değiştirmiştir.

Sicilya'daki Gela'da da Apolia'da Lucera'daki gibi beyaz kalay
qlazuründe koyu mavi ve kahverengi ile yapılmış insan, hayvan ve
diğer figürlerle dekare edilmiş tabak ve fincanlar bulunmuştur.

Bunlar eskiden haçlıların savaştığı Ak'deniz'in doğu yakasında

ki yerlerde yapılan kazılarda bulunan diğer örnekleriyle aynıdır. Bu
buluntuların dekoratif stilieri, 13-14. yy.'larda Kuzey [talya'dakl bu
luntularda görülen mayolika arkaikgrup özelliklerine çok yakındır.

Buradaki mükemmel renklendirrne mangan-kahverengisi, bakır

yeşili veya diğer katıverenqiler. cobalt-mavisinin kombinasyonudur.
Kahverengi-yeşil renklendirme 15. yy.'a kadar ltalya'da Akdeniz'de
yaygındır.

ltalya'nın merkez ve kuzey bölgelerindeki başarılı merkezler,
Urnria-Latlurn bölgesindeki Orvieto ve Vlterbo, Siena yakınındaki

Montalcino, S. Gimignano, Pisa ve Taskana'daki Floranse Faenza ola
rak bilinir. Yine, Himini. Fano, Ravenna, Adriatik ve Romauna böl
gelerindeki Padua'da bunlar arasındadır.

Romagna merkezlerindeki kazılarda eşyaların kolleksiyonu, be
lirlenmiş olanlarda, pekçok yerdeki gelişen endüstrileri gösterir. Ge
nellikle bu deliller, 13-14. yy.da ilgili sanatsal dökümantasyorum çok
zengin olduğunu ana merkezlerin ürünlerinde görülen stilistik etki
yi de gösterir.

Dekorasyon beyaz kalay-qlazür üzerine forma karşı gösterilen
dominant bir etki olarak göz önünde tutulrnaktaydı. Dizayn daima
kalın ve devamlı kahverengi hat olarak yapıhrdı. Yalnızca yeşilin

kullanıldığı kase ve testilerdebu dizayn yeşille de yapılabilirdi. Dl
zayn repertuarı, yalnızca stilistik özelliklerden değiL, artistik kavram
lardanda esirilenilen minyatür sanatı, duvar boyama (pano desen
lerne), tekstil ve bazen de süslerne sanatıyla bağlantıyı gösterir. Bu
repertuar, geometrik elementten. yeşillikler, hayvanlar, silah kapla
maları ve yazıtlardan meydana gelmektedir. Rıomagnadan sonra La
tium ve Umbria merkezlerinde silindirik ve düzleştirilmiş (Sooutllar.
buruna benzeyen şekiller, çömleğin banketleri arasındaki dolgular
bulunmuştur. Aynı şekilde bu ailenin ürünleri Toskanada bulunmuş

tur.
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«15. yy.'da mükemmel teknikler ve zengin paletlerle büyük sti
listik başarıların yaygınlaştığı görülmüştür. Form ve dekorasyon sert
liği (kesinlik), süslemenin çömlek şekline sıkı bağımlılığı ve mükem
mel renk alanı kullanımı safhalarının tümü «SEVERE» olarak tanım

lanır. Bu durum, italya l\Jlayolika sanatçılarının çalışmalarında maxi
mum aktif safha olarak qörülür. Dizayn repertuarırı'ın artışında, ça
lışmalar yüzyılın ikinci çeyreğinde geniş bu seriyi yada aileyi gös
termektedir. Bunlardan ilki; «GREEN FAMiLY" dir.

Mangan kahverengisindeki şekilin dış hatlarını çizmek için kul
lanılan bakır yeşili, karakteristik birgruptur. Aynı elementler arkaik
sitilde de kullanılır. Fakat sofistik bir kavram olarak gösterilen figü
ratif ifade, ana temanın doğru gösterimi için, qörünüş, mukavemet ve
malzeme ömrü ile ilgili canlılıklar burada çok komplike motifler'le
uygulanmıştır. Bu motifler silah, kadın, erkek ve hayvan motifleridir.
15. Y'y.'ın ikinci çeyreğinde Arehale'den Severe'ye bu geçiş Taskana
çömlekçilerinin üstün çalışmalarında qörülmektedir.»

italo-morosgue olarak tanımlanan iii. grup banketler, yün ve ipek
tüccarlarınca Valensiyadan ihraç edilen porototiplerden kopye edil
miştir.

Yüzyılın ortalarında ya da az sonra mayolika-artistleri paletle
rinde en üstün renklere ulaşmışlardır. ispanya'nin yoğun etkisiyle
Taskanada çok renkli, Hornaqnada ise sade bir biçimde yorumlanan
uslup, italya çömlekçileri tarafından mükemmelolarak benimsen
miştir. Benimsenen bu ltalo-rnorosque stili, Gotik-Florai stilininde
ğişimi ile geliştirilmiştir.

Gotik Lineer stilasyonunun gelişimi rönesansın başarısıyla bir
kaç yıl içinde dekorasyanda istenilenden çok iyi bir noktaya gel
miştir. Renk paleti çok net ve çarpıcıdır. Ana konular esas olarak
yaprak modellerinin stilize edilmesinden ibarettir. Zarif bir şekilde

perçinleştiren yapraklar, minyatür, prototipierinden veya sanatsal
motiflerden esinlenerek ortaya çıkarılmışlardır. Gotik-floral stilin ka
rakteristik renk alanları, «5tile bello» (Güzel stil) 'nın habercisi olan
rönesans motiflerindeki gibi bu iki grup içinde çok ince bir ifadeye
ulaşmıştır.

-Peacock-feather eye" (Tavus tüyıü gözü) olarak tanımlanan mo
tif (oran], cobalt mavisi, yeşil ve mor renklerle, yarı dairesel, dlaper
ve zincir modelleri) orijinalolarak eski çağlardan çıkartılmıştır. Fa
kat en güzel ifadesini 15. yy.'ın son çeyreğinde italyan seramik sa
natında bulunmuştur.
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Persian palmet motlfl, formlarda Kütahya ve iznik sanatındaki

Anadolu prototipieriyle baölannlıdır. Motifler Faenzadakiler gibi ge
nellikle, taç yaprağıyla çevrilidir. Teskanadaki örnekleri, Bologna'da
S. Petrorılo kilisesi içindeki küçük S.Sebastian kilisesinin zemin gi
rişi kenar bandlarma-çok yoğun bir şekilde uygulanmıştır. Bu çini
ler 1487',de yapılmıştır. Heqzaqonlarla şeklllendirilrnlş olan bölme
ler çok zengin konu ve motiflerle süslenmlştlr. Çalışmalar Petrus
Andres tarafından yapılmıştır. Çiniler Gcthlc-Floral grubun yalnızca

geleneksel dizaynını göstermez, (Persron Palmette ve Peacock-feat
her eye sitillerini) fakat klasik ve rönesans sanatının dizaynların

da belirtilen repertuarı oldukça zenginleştirir.

Bu asrın sonlarında yakın ve uzak doğu temasları bilhassa Çin
porseleninin ortaya çıkarılması tarzında katkılandı. Muhtemelen ve
nedik yoluyla bu hafif, ince, egzotik ürürı formlar üzerinde çok etki
yaptı. Kıymetli süs eşyası repertuarının artışı ile daha hassas ve de
ğişken hal aldı. Bu devre, beyaz bir arka fon üzerine kobalt mavisi
nin boyanması ile ortaya çıkan ve Çin Ming imparatorluk devresinin
porselenlerinden esinlenerek «Alla Poreellana- (Porselen sitilinde
ki motiflerin başlangıcı oldu. Kemer süslemelerinde sarkan veya
uzayan ince yapraklarla ve uzak doğu ülkelerindeki ipekli kumaşların

yelkenli ve paqoda desenlerini ele alan tabiat motifleri ile şekillerı

dlrildl. Bu çalışmalar 15. yy.'ın sonunda Faenza atelyelerinde bulundu
ve 16. yy.'ın bir kaç 10 yılında devam etti. Fakat bu tarzlar yayıldı ve
tüm adriyatik bölgesi bu stile alıştılar, Teskana'daki Cafaggiolo ve
Montelupo'da 16. yy.'ın yüzyıl süresince bir veya diğer değişik şek

liyle görüldü.

Yorumu nedeni ile ilham alınan bir manHesto artistik çalışma

ları ayrı bir yorumu olarak mütala edildi. Fakat uygulanan medyum
ve bazı teknikleri nedeni ile Cafaggiola akışında kapsanan Della
Hobbia ailesinin çalışmasıdır. Luca (1399-1482) Andrea (1433-1525)
ve Geovanni (1469-1529) en önemlileri idiler.

Della Hobbla'Iardan önce ve sonra Seramik sanatçılarının atel
yelerine yer olmadığını düşünmek yanlış olacaktır. Bilhassa form
ve yüz dekorasyon varyasyonlan. tamamlayıcı veya tamamen ser
best figüratif sanatı .ile daha büyük veya daha küçük basitliği ile
heykalsel yorumlama ekseri tahta veya metal şeklllerde yorum bul
du. Aslında tersine vuku bulma:sı sürpriz olurdu, bu ifade sera
miklerde her zamanda ve her ülkede genişçe kullanıldı. Bu yol
da üç boyutlu çalışma "Çılgın Stilln» «Arkaik» devrestnde de bulun-
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du ve bu güne kadar mayolikanın takip eden devrelerinde «güzel
stil» olarak kullanıldı.

Ancak Della Hobbia fikri kendisini yansıtır, çünkü heykel unsuru
tamamen hakim olup sonraki Andtea'ya ve Geovannl döneminde
başlıca pratik nedenlerle mermer ve bronz çalışmalarının Seramiğe

dönüştüğü Luca döneminde oluşmuştur. Gerçekte, heykelde açık ve
karanlık ışıklan zengin bir renk hüzmesi üzerinde yansıtan heykelde
Luca ve Andrea dönemine ait gök mavisi arka zemin üzerinde be
yaz kalay uyqulamasıru görmemekteyiz. Bu görüş noktasından ken
disi babasına veya amcasına göre daha bir mayolika artistiydi, ve
seramik sanatının üç hususu olan malzeme, form, renk yönünden
daha çok eleştiri aldı. Luca ve Andrea ile, Luca'nın ilk günlerindeki
Floransa şehrindeki Santa Trinita kilisesindeki peretola abidesi,
Federiqhl mezarındaki bazı mermer heykelde izlendiği gibi çevresel
çiçek buketleri ve formlarına uygun idi. Sonraları, Floransa'daki
Santa Crocedekl Portekiz Kardinali klllsesindekl. bu büyük heykcl
traşın sanat atelyesindekl tipik bir proje kolundaıki çalışmasında ol
duğu gibi heyken yöntemleri taban düşemeleri duvarları süslemesi
için kullanıldı.

Della Hobbia'nm çalışması tektir, ve bu da bilinen mayolika ça
lışmasına tamamen farklı bir karakter göstermektedir. Çalışmaları

oldukça ayrı olup, birinci husus qlazürürı özelliği olup, ikinci husus
renklerin opak ve kalın tatbik edilmesi ve nihayet dekarasyon özel
liği olup bu da mayollka artistierinin karakterini yansıtmamakta ve
stilierini geliştirmemektedir. 15.yy.'ln ii. yarısında ve 16. yy'ın baş

larında bariz çalışmaları ile dikkati çeken ayrıcılık görüşü olup bu
çalışmalar arasında uınutulmayanlar Floransa şehrindeki Andrea ta
rafından yapılan Osıpedale anıtı ve Plstola şehrindeki Giovanni ve
arkadaşları tarafından yapılan ve her ortamda bir ifade yapısı bulu
nabileceği ve kendi gerçek kalitesinde her malzeme ile şekillerıe

hileceğini gösteren Ceppo katedralindeki ince çalışmalarıdır.

Tamamen mayolika çalışmalanına girmeden kendisini oluşturan

humanist kültürü 16. yy.'ın ilk yarısında «Stile Bello» döneminde ba
rizce belli idi. Yukanda belirtilen klasik heykelden alınan unsurları

takiben hikayeler. masallar. efsaneler ve geçmişte şimdiki tarihsel
olayların tanımları mitolojik fantaziler ve dini konular işlendi.

Faenza'lı artistler yeni temeli ilk kuranlaroldular. «B.T» Ru
muzlu bir artıst. 16.yy.'ln 1.,2. ve 10. yılları arasında yapılan işlerin

yaratıcısı oldu. Bu eserler arasında başlıca 2 panelolup Dürer'in
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Resim etkisinde kalan Floransa'nın Bergello'daki St. Sebestian abi
desi ve Londra'daki Viktorya ve Albert müzesinde bulunan isa'nın

çarmıha gerilmesi idiler. Her iki çalışmada gölge önemli bir unsur
olup boyamalar detaylı olarak ve hassas renklerle boyanmıştır.

Aynı artist tarafından yapılan, «Doktorlar arasında isa» konulu
plaka (Bu da Viktorya ve Aleert müzesindedir.) Mastır Jeronimo
da Forli atelyesinde (Leningrad müzesindeki) figür çalışması ile bir
likte «I.C.» rurnuzu ile imzalanmış olarak, bir gri-mavi veya Laventa
grisi (Beranito) arka fonu ile mavi ve beyaz renkte yapılmıştır, ha
fif bir dokunuş tarzında resimlenen diğer çalışmalarda aynı artiste
mal edilebilir. -Virlqinin ölümü eseri» Martin Schongaver tarafın

dan işlenen bir sahneden alınmış olup şimdi bu plaka Londra'daki
ingiliz müzesinde bulunmaktadır. -Francesco» Torelli atelyesinin res
sarnı » diye de bilinen «Büyük Eser P.F.», şimdi bir ingiliz özel kollek
siyonunda bulunan St. Thomas yaprtıru- koyu mavi olarak boyalı ve
1522 imzalıdır. Diğerleri arasında şimdi Victorya ve Albert müzele
rinde bulunan Hayal ressamı- paneli, Boloqna'da Civico müzesinde
ki «Lucretlarun ölümü» konuyu içeren bir plaketten Lucretia ressa
mı» ve Floransa şehrindeki Bargellodaki bir tabaktan ismini alan
«Selene zaferi» idiler.

Bu gibi artisti er ve bazen de sanatkarların kendileri tarafından

yapılan farklı çalışmalar yeni oluşumları ileriye götürdü ve diğer

merkezlerde benimsenmesine yol açtı. Siena şehrinde Faenza'nın
-Berıedetto di Giorgio eseri» mevcut olup 1503'Iü yıllarda Porta
San Marco mahallesinde önemli stüdyosu vardı. Diğer eserler ara
sında, arabesk sınırlamalarla (Viktorya ve Albert müzeslnde) beyaz
üzerine koyu mavi işleyen sert seramiği yansıtan bir plaket imza
ladı. Siena şehrindeki yüzyılın ilk 10 yarısındaki katedraldeki plccolo
mini kütüphanesini nefis zerafetinden Pandolfo Petrucci'deki Del Mag
nifico sarayındaki zengin grotesklere kadar döşemelerde oldukça
dizayn gelişmeleri oldu. Siena'dan çok uzakta olmayan Perugia ya
kın Derura'da ekseri Siena ürünleri ile karıştırılan geometrik şe

killerdeki rönesans tipi dekorasyonu ile çok renkli muamüllerin ar
tan bir üretimi yapıldı Peruginesk orijinli erkek ve kadın büstleri ile,
veya çok rengin ekseri yeşilimsi altın sarısı ile kobalt mavisi kom
binasyonunun yer aldığı dini sahneler ve figürleri ile dekare edil
miş büyük bir seri «Süs tabakaları bulunmaktadır. Bu tabakların ka
rakteristiği, panellere bölünmüş geniş sınır işlemeleri olup, yaprak
motiflerinin tekrarını kapsamakta ve diğer dizayn unsurları ile bir
likte skalada üste gelmektedir. Görülmektedir ki 16. yy.'ın başında
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Luster kullanımı İtalya'da ilk düşünülenden daha geniş olarak bircok
merkezlere yayıldı ve Gubbio atelyelerinde, konu edildiğinde gö
rüleceği gibi bir çok küçük, büyük eserler yapıldı.

16. yy.'ın başında Mugello şehrinde Medici ailesinin genç sü
lalesinin himayesinde Miohelezzo tarafından Cafaggiolo kalesinde bir
atelye kuruldu. Burada Montelöpo, Stefano ile Plero di Flippo bölge
sinden iki artistin müşterek çalışmasından istifade edildi. Bu fırça

lardan Faenza stili ile bağlantılı olarak fakat florentine figür stili ile
etkilenmiş yüksek kalitede -Istoriato büyük eserler yaratıldı».

Faenzanın rengi, stilieri ve fantazileri Castel Durante Şehrine

Urbino düşesliğine Z03n Maria Vasaro tarafından geliştirilmiş olup
1508 yılında bir çanak üzerine Pitorekslerle doldurulmuş koyu mavi
arka fon üzerine Papa li. Julius figürü boyanmıştır. (Lehman kollek
siycnu metrapolitan müzesi New York) Zoan Mariya tarafından bu
çanakta görülen karakteristlkler, Grotesquesler aktüel konularla deko
re edilmiş diğer birçok tanınmış eserlerde italyan veya yabancı müze
lerde görülrnektedir. Bu çalışmalarda artistin karakterini tanımlamak

mümkün olmuş olup bu lstoriato erken dönemin en önemli olayı ol
maktadır.

«Sti!e Bello» karakterini humanist zevki ile ilham alınmış is
toriato stili ve dekorasyonunu asrın ilk yarısında sadece Faenza'da
ve Urbino düşestllğinde değil aynı zamanda Verıedik'te ve diğer daha
az önemli yerlerde olgunlaştı ve gelişti.

Zoan Maria tarafından düşestlikte ekilen tohumlar Castel Du
rante şehrinden bir gezginei olan Nicola Pellipario tarafından geliş

tiriidi. Pierro Ridolfi için 17 servis tabağı diye bilinen (şimdi bunlar
Verıedik'te Correr müzesinde muhafaza edilmekte olup «Correr Ser
visi» diye bilinmektedir. «B.T.» artlst rumuzu ile fevkalede bir eser
olup ayrıca yukarıda belirtilen «Çarmıha germe büyük eser parıosu»

bilhassa soluk renklerin zevki ile ilk tanınmış eserleridir.

1519 yılında isabella d'Este Gorızaqa için yapılmış yemek servis
tabakları daha parlak renklerde boyanmış olup belli resmi ve man
zara detaylarıru taşımakta olup bunlar gelecek çalışmaların daimi
bir karakteristiği oldu, bu tabaklar şimdi İtalya'da. Fransa'da. Alman
ya'da ve Amerika'da rnüze kollekstyonlannda dağılmış olarak bulun
maktadır. 1521 tarihli bir çanakta taçlı bir kralın resmi olup «Nicolo »

imzası bulunmaktadır. 1527 yılınıda Fabriano şehrinde yapılan iki ta
bak St. Cecilia'run doğumu «Bir Haphael n resminden sonra dekore
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edilmiş olup, bir gezgincinin yorumlamaları qörülrnekte ve Nicola'nın

yorumu ile aşağtdakl yazımları ihtiva etmektedir: [1528 yılında Urbi
no'da Guido Gastel Durante atelyesinde yapılan St. Ceclllla'run hi
kayesi) Guido Ulcola'nm oğlu idi. 1528 tarihli tabak Pellipario
çalışmasında yeni bir akımı göstermekte olup daha zengin, daha sı

cak palet kullanılmakta 1519 yılında Sebastlano di Mafario atelye
sinde bulunan zafer dizaynları ve muhtelif groteskler birlikte gele
cek periyodun «Grtsaılle» yorumun başlangıcı olmuştur ve 5. yy.'ın
Atina vazolarının klasik uygulamasını takip eden güzel kadın figürü
tabaklarda güzel anlamına gelen «Bella» [Yunanca kalas kelimesin
den gelmektedir.) isimleri kullanıldı.

1530 yılından itibaren Urblno atelyelerinde Nicola'nın yanında

Ravigo şehrinden Francesoo Xanto Avalll'de vardı. Kendisi Ferraro'
da ve Faenza'da eğitilmiş olup Urbino'daki yüzyılın 4. ve 5. 10 yı

lında en tanınmış eserlerini verdi.

Kültürlü bir kişi ve şair olan Avelli eserlerinde tam ismini «Ur
bina'lu Francesco Xanto Avelli da Haviqo» ile imzaları ve bazen ya
zara ve ilham olunan bazı temsili sahne belirtileri ile kısalttı.

Kullandığı canlı renkler, karanlık ve koyu dizayn, farklı tavırlar

da tekrarladığı aynı figür ve farklı kompozisyonlardaki fonıksiyonlar,

ekleme kağıtların kullanım işaretleri Avelli'yi devrin en büyüğü ol
mamakla birlikte tanınmış bir karakter eser sahibi yapmaktadır.

Onun eğitimi konularını klasik çalışmalarıdan ve modern efsa
nelerden olduğu kadar gününün yaşanan hikayesinden seçmesine
yol açtı. Pellipario ve diğer «Stile Bello» artistieri gibikendisinin
aynı yorumdaki kompozisyonlan ekseri ve bilhassa Raphael olup ka
bartmalarla yorurnlandı. Bazen kendisi bir resimden tek resimleri
anlattı ve onları kendi stil ve rengi ile blrleştlrerek yeni kompozis
yonları yarattı.

Avelli'nin hiç bir varis bırakmadığı görülmekle birlikte Pellipa
rio'nun oğlu Guldo [kendisinin atelyeslnde 1535 yılında yüksek asil
Anne de Montmorency ve kardinal ve dükler için birer yemek ser
vis takımı yapıldı). Üç oğlunun babası idi en yaşlı oğlu Orazio 1540
ile 1550 arasında kendi özel yorumunu geliştirmiş olup bilahare isim
yapmış alçı kalıp formlarını, hassas Raphael tarzı temaları işlediği

ve lstariato sahnelerini Duke Guldobaldo iki atölyesini geliştirdi. Bila
here bu eserler ViktoryaDella Rovera büyük düşesinden Medici Aile
sine geçti ve şimdi bunun bir kısmı Floransa'da Bargelli müzesinde-
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dir. Ayrıca ilaç eczacılığı için tüm teçhizat mevcut olup bunlar sonra
Francesco Maria dükü tarafından Loreto Casa ya sunuldu.

Faenza, istoriato erken döneminde tüm yaratıcı gücünü harca
madı. Bu yaratıcı ilham bir çok atelyelerin kurulmasına yol açtı. Bu
ürünlerin miktar ve kalite olarak en iyileri Pireti kardeşlerin olup
bunları: 5. Charles'ın «taç giyişini gösteren Parıosu» (Clvic müze
si Bologna) ve 1529 yılında Bergantini kardeşler atelyesinde imal
edilen gri (<<Berettino») qlazürürıü ve Curtius'Un dökümünügöste
ren sahne (Özel kelleksiyon Paris) 1536 yılında ayrıca Manara aile
sinin atelyesi vardı. Ve Muhtemelen Ressam Baldassare çalıştı. Ken
disi şimdi Fransız ve ingiliz müzelerindeki birkaç eserin artisti olup
Pellipario yorumunu taşımaktadır. Ayrıca Mezarisa diye isimlendi
rilen Francesco Risino atelyesi olup bu ateiye Sicilya ile oldukça
ticert yaptı ve şimdi Palerrno müzesinde bulunan ve Brame tara
fından imzalanan «Çarmıha germe» panosu burada yapıldı, ve bura
da ayrıca Gulmaneli atelyesi ve diğer atelyelerıde vardı.

1525-1530 yıllarında oldukça aktif olan ve beyaz ile gri glazür
ile kaplanmış süper tabak setleri bırakan eser «F.R.» ressamı vardı.

istoriyato yorumuna paralelolarak Feanza artistierinin dekoratif us
iuıbunu canlı tutarak Berettino veya gri glazüre karşı tüm renkli et
kileri kullanan, meyva ve çiçekleri yansıtan stilize edilmiş muhtelif
Pitorestik dizaynları boyadı. Bunlar aşırı derecede zarif idiler ve
"Vagheze» ile «Gentilezze» gibi Faenza eski dökümanlarında tanım

lanmaktadır.

Pesaro, 16. yy.;ın ilk yarısında aktif olan çevreler arasında idi.
1540-50. döneminde Urbino tavrında lstoriota uslubunu benimsedi,
fakat bundan önce Pesaro Rimini gibi kendi ferdi uslubunu kullan
mış olup Ravenna ve Forli gibi hem Faenza'nın ve hem de Urbino'nun
stilize dizaynları ile oldukça etkilendiler. Ayrıca Maestro Giacomu
atelyeler i ile Maestro Lodovico atelyeleri gri bir glazür üzerindeki
beyaz ve koyu mavi renklerinin kullanımı ile hatrrlanrnaktadır.Maestro
Domonico atelyesi çok renkli boyamanın en parlak örneklerini taşı

makta olup koyu mavi bir anka fon üzerine çi çeki er ile çevretenmiş

olup sıcak renkler arasında büstleri çevreleyen madalyonları kapsa
maktadır.

16. yy.'ın ii. yarısında Maestro Giorgio Andreoli tarafından sunu
lan eserlerdeki Lusterler Deruta devrini. altın, kırmızı Rubi ve gü
müş karakteristik renkleri ile ayrıcalık oluşturdu. Kendileri sadece
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Lusteri oluşturan Pigmenti hazırlamakla kalmadılar ayrıca metalik
üzerinde ışığı yansıtan yüzeyseldüzlemlerin hazırlanmasını yaptılar.

Bunun tipik bir örneği Boloqna'daki clvlc müzeslndeki -Mabete Vir
ginin sunulusu- panosu olup bu Nikola Pelli Pario tarafından boyan
mış ve Maestro Giorgia tarafından lüsterlenmiş olup eserin arkasın

da «1532» N(Desro) G(Giorgio) -Luster uyqulanmtştır.» diye yazmak
tadır. Metalik Luster olarak «Mayolika» teriminin anlamı 16. yy.'da
Castel Durante'de Cavaliere Cipriano Piccalpaso tarafından yazıl

mış «Li Trelibri deli Artedel Vasaio isimli eserde» teyit edilmektedir.

Artık canlı, çok renkli dekorasyon muarnüllertnin Fonksiyonel
yönünü unutarak işlernek mayolika sanatkarlarının ana teması oldu.
16. yy.'ın ortalarına doğru bu stil, ışık ve gölge kontrastını yükselt
mek hareketine paralelolarak resimde ve heykaldeki müşterek kıs

mi etkileri nedeni ile gerileme gösterdi.

Parmagianino sanatı etkilerini Mayolika sahasında da göster
di. Resmin Katı doğruluğunu değişmesine rağmen resim sanatı te d
ricl olarak hayatın hissiyatını göstermede kayba uğradı. Şimdi yeni
benimsenen yorumda «Compendiario » diye tanımlanan stil karakte
rize edilmiş olup sadece kobalt mavisi, sarı ve portakal rengi kul
lanılarak yeni bir taze canlılık getirildi. Bunun neticesinde kalay gla
zürü tüm yüzeyde yayıldı ve yoğun beyazhkta sütsü bir kalınlık oluş

turdu. Yeni tavır, formun şeklini değiştirmek oldu. Ve boyanan de
korasyonla artık değiştirilmedi.

Bu yeni Mayolika stili 1540 yıllarında atelyelerinde görüldü ve
imal edilen çok sayıdaki ürün sadece şehrinin ve onu beyaz ürün
lerinin şöhretini değil ayrıca zevkini ve uslubunu da dışarıya yay
dı. Faenza beyaz ürünleri İtalya'nın birçok bölgelerinde benzer
şekilde üretilmeye başlandı. Foskana'da profesyonel askerler!n Men
telupc. Urnbria'da tavrını gösteren bir yeşil ilave edildi. Turiri'de ve
Fransa'da. [sviçrere Hollanda'da ve ingiltere'de yapilan resimler da
ha grafikseloldu. Bu yayılma merkezi Avrupa ülkelerine kadar Avus
turya, Macaristan ve Bohemyaya yayılmış olup Faenza'lı dini ayrı

calı gruplar buralarda anabaptist din grupların sığındılar. Onlar se
ramik sanatlarını blr likte götürdüler, ve çömlekçilik bu grupiarın

daimi bir davranışı oldu, ve kaybolduklarında bu sanat katolik olan
veya olmayan muhtelif insanlara geçti».
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MAYOLiKA BOYALARININ HAZıRLANMASı

Pigment hayalara az miktarda bir ergitici katılmasıyla elde edi
len mayolika boyaları 950" civarında pişirilen fayans boyalar ise, por
selenlerin pişirim derecelerine kadar olan her sıcaklıktaki sırlar üs
tünde kolaylıklakullanılabilir.

Mayolika boyalarının birlikte kullanıldığı kalaylı fon sırlarından

sağlıklı sonuçlar alınabilmesi için bu gibi sırlar yeterince örtücü ol·
malı ve ergi me derecelerinde akma yapmamalıdır.

Geçmiş yüzyıllara göre yay'gınlığı çok azalmış olmakla birlikte,
günümüze kadar devam eden mayolika dekorlanrta bir çeşit «sır-üs

tü resmi» de denilebilir. Günümüzde, özel boya fabrikalarında yapı

lan mayolika boyaları kullanılmaya hazır olarak satışa çıkarılmakta

dır. Bunlar genellikle ergime dereceleri çok düşük, yüksek oranda
reıııklendirici metal oksitleriyle karıştırılarak boyanmış bir çeşit al
kali camdandır.

Örnek: 0.35 K20
0.20 Na20 1.25 Si02
0.45 GuO

Turkuvaz Yeşili

Örnek: 0.35 K20
0.20 Na20 1.25 sıo.

0.45 GoO

Mavi

MA YOLil<A TEKNiGiNOEKULLANIlAN ARAÇ VE !GEREÇLER

Mayolika tekniğinde genellikle sırlanacak olan yüzey için be
yaz ya da açık renk sır kullanılır. Sır dekor için bir fon teşkil eder.

Dekor fırça, puar, veya pistale ile uygulanır. Yüzeydeki renkler
zemindeki sıra kaynaşır. Mayolika aynı zamanda şu yollada yapılır.

Bir iğne ile sırın kazınması şeklinde (Kazıma işlemini pişirimde ka
patmayacak bir sır kullanılır.) kazmrruş izler sonuçta çizgisel bir di
zayn gibi durur.

Ayrıca noktalama, yayma, çekme, spatülle geçme püskürtme ka
zıma ve sürtme şeklinde de yapılabilir.
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MAYOLiKA TEKN~GiNiN UYGULANMASı

Çiğ sır-üstü mayollka boyaları ince olarak sulandırılıp, fırça ile
uygulanır. Saydam denilebilecek fırça vuruşlarıyla yapılan bu tarz
boyamanın kuvvetli renk etkisini sağlamada, pudra halindeki ince
öğütülmüş oksltlertn dane iriliği önemlidir. Yoğun bir boya tabakası

elde edilmek istense de, çok az miktarda boyayıcı bir oksit katkısı

koyu tanlu bir renk sağlamada yeterlidir.

Günümüzde, kalayiı rnayolika sırlarının yerine kalay piyasasın

da fiyatların yüksek oluşu nedeniyle. zirkonlu örtücü bir zirkon sırry

la sırlandıktan sonra kuru, emici, hatta toz görünümlü sırh tabaka
üstünde istenilen dekorlar boyanır. Ne varki, emici olan sır taba
kası üstünde fırça kullanılması sanılıdığı gibi kolay değildir. Uygula
mayı kolaylaştırmak amacıyla, fon sırının içine biraz şeker ya da
melas karıştırılır. Bununla, fon sırının yüzeyinde çok ince kaygan
bir tabakanın oluşumu sağlanır. Aynı şekilde sır üstüne çok ince
bir kat halinde arap zamıkı püskürtülürse, yine fırça çalışmalarında

kayganlık sağlayan bir tabaka elde edilmiş olur. (Sırın dibe çökrne
sini önlemek için bir miktar % 3-5 oranında bentonit katılır.)

Rönesans sonrası devirlerin kişiye şaşkınlık verici güzellik ve
ustalıktaki mayolika renklerinde, büyük bir olasılıkla, çok alçak de
recelerde yapılan bir sır pişiriminden sonra dekorlamaya geçildiği

düşünülmektedir. O zamarılarda boyama aynen kağıt üstünde sulu
boya çalışması gibi yapılıyor, dekorlama tamamlandıktan sonra esas
ergime derece'sinde bir sır pişirimi yapılıyordu.

Yakın zamanlarda zirkon sırına özel bir emülsiyon katılmaya

başlanmasıyla çiğ sır tabakası üstünde duvar boyası benzeri bir ta
bakanın oluşumu sağlanmış, böylelikle de dekor yüzeyi fırça vuruş

lerı için ideal bir kayqanlık ve dayanıklılık kazanmıştır.

Mayalikada çeşitli renkler herbiri ardınca beklemeden vurula
bilir. Uygulama çoğu zaman frrçayla yapıldığı gibi. noktalama. yay
ma, çekme, spatülle geçme, püskürtme, kazıma ve sürtme şeklin

le de yapılabilir. Bunun için dekardan beklenilen görünüm dikkate
alınarak, en uygun boyama şekli dekor yapımcı tarafından seçilir.

Çiğ sır-üstü mayolika dekorlarının yapımında çeşitli sır-altı bo
yalardan da yararlanılabilir. Ancak, bu boyamalar, mayolika sırları

üstünde,sır-altı dekorlarında verdikleri tonları ve renk görünümü ver
mez!er. Bununla birlikte, üstünde kullanıldıkları sırın içinde ergiye-
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rek duraöanlaşırken, buğulu donuk bir etki bırakırlar. Buna karşılık,

parçaların sır pişiriminden sonra sır-altı boyaların terebantlrıle karış

tırılmasıyla boyama yapılırsa, daha alçak derecelerdeki bir dekor
plşirimlyle istenilen sonuçlar daha kolaylıkla alınabilir.

Değişik bir mayolika uygulaması da sır ve boyanın sivri uçlu
madeni bir araçla hamur tabakasına kadar inilerek kazınmasıyla ya
pılır. Bu amaçla, pişirimde akıcılık göstermeden gelişen ve kazınmış

kesimleri dağıtıp yok etmeyen bir sır seçilir.

Dekorlaması bitirilen mayolika parçalar çoğu kez ergime dere
cesi yüksek, alçak derecelerde akıcı olmayan, çok ince ve saydam
bir sır tabakasıyla örtülür. Bu şekilde, boyalı dekor daha belirgin,
parlak ve canlı bir görünüm kazanır.

MAyoLiKA DEKORLARININPişiRiMi

Mayollka dekorlu parçaların sır pişirimleri dikkatle izlenmelidir.
Genellikle 950°C -1000°C dereceleri civarında yapılan sırlı dekor pi
şiriminde akma ve boya tabakasryla eritme yapmayan sırların seçil
mesi gerekir. Bazı hallerde fon sırının ergime derecesinde yapılan bir
ön-pişirtrnden sonra dekorlanan parçalar üçüncü bir kez dekor ısı

sında pişirim geçirirler.

DELFT SERAMiKLERi

Rotterdam yakınlarında küçük bir hasaba olan Delft, Hollanda'
nın ilk seramik yapım merkezleri arasında yer almamakta beraber,
17. yy.'ın ikinci çeyreğinde üretim açısından önderlik edici pozls
yana gelerek, 1609 da kurulan «Dutch East Indıa Şirketi" tarafından

Avrupa'ya çok miktarda getirilen Çin porselenlerinin ince kaiay sırlı

seramik taklitlerinde çok ün kazanmıştır. En ince Delft işleri, [1640
1740) bu endüstri'nin kurulduğu 100 Yıllık bir süreyi kaplamaktadır.

Bu döneme Delft'in altın çağı adı verilmektedir.

Delft seramlkleri ya da kısaca «Delft", Hollanda seramikleri
içinde düşünüldüğünde, Felemenk Majolikası denilen ilk çok renkli
işleri kapsamaz. Bu başlık altında yer alan bazı parçalar 17. yy. ba
şında Delft'de yapılmış olabilir ama, bunları kesin olarak tanımlamak

mümkün değildir. Hatta ingiltere'de kalay sırla yapılan çörnlekiere
de «Delft işi" denilmektedir. 17. yy.'da Halanda'da porselen ad: an
lam olarak Delft serarniklertyle özdeş olmakla beraber bu devirde
gerçek porselen üretilmemekteydi.
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Delft'deki atelye ve usta adları araştırıldığında en erken sera
mik üreticisi kaydı, 1584'de Harleem'den gelen HARMAN PIETERSZ
adlı bir semikçidir. 17. yy.'ın başlarında EGBERT HUVGENS SAS ve
son olarak POUWELS BOURSETH'den bahsedilebilir. 1611 'de Ant
werp'li seramik dekorcusu MICHEL NOUTS kayıtlara geçmiş olması

na karşın, bunların üretimleri tanımlanamamaktadır. Tahminen çok
renkli işler olduğu düşünülmektedir.

Giderek büyüyen atelyeler ve artan usta sayısı kısmen, genç
Hollanda Cumhuriyetinin gelişimi ve yeni bulunmuş mavi-beyaz Çin
porselenlerinin popülerliğiyle aynı zamanda rastlar.

Çin porselenlerinin ithalatındaki artış, ustaların yeteneklerinin
yükselmesine neden olurken, Çin'de Ming Hanedanlığının çöküşüyle

esin kaynaklarındaiki azalma onları yeni imkanlar aramaya yöneltmiş

tir. Ekonomik refahı sağlayan bira ticaretinin hızı çökmesi de bu en
düstrinin yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Delft'te seramik endüstrisinin kurulmuş olması önemli su yol
ları nedeniyle, hem yapılan işlerin ihracı hem de hammadde ithaline
kolaylık sağlamıştır. Bira endüstrisi ise ingilizlerle rekabet sonucu
azalmış ve sayıları 182'yi bulan bira fabrikaları 1667 yılında çoğun

luğu kapanarak yalnızca 15'i çalışır halde kalmıştır. Boşalan bu fab
rikalar ise seramikçiler tarafından satın alınarak eski isimleriyle
seramik üretim merkezleri haline getirilmişlerdir. Örneğin, "Three
Bells», "The Rose .., «The Peacock .. ve "The Greek A» gibi. Porselen
yapımeılan her yerde olmaıkla beraber, en çok Haarlern'de bulunu
yordu. Örneğin WILLEM JANS VERSlRAETEHi'nin oğlu 1642'de bu
kasahada ince Dutch porseleni yapma hakkını elde etmiştir. Oysa
o sırada, babası hala italyan stili seramikler üretiyordu. 17. yy.'da in
ce seramik üreten diğer fabrikalar Horterdam. Amsterdam, Gouda ve
Dordrecht'de bulunuyordu. Bu yüzyılda Delft zenginliği en üst dü
zeydeydi. 1725'de yeni tanınan porselenin rekabeti ile düşrneye baş

lamıştır. Yalnızca Çin'den değil, Almanya'daki Meissen fabrikasın

dan gelen seramiklerde buna sebep olmuştur. ikinci kriz ise, çok
kısa bir süre sonra 1760'da teknik mükernmelllğe erişmiş ingiliz tuz
sırlı stoneware'lerin ve kurşun sırlı beyaz veya krem renkli sera
mik işlerin gerisinde kalarak ortaya çıkmıştır. 1764'te Delft çömlek
çileri kendilerini savunma amacıyla bir birlik kurarak, marka kullanı

mında yeni düzenlemeler getirmişlerdir. Bu da fabrikaların güveni
lirliklerinin bir göstergesi olmuştur. 1790'larda yalnızca on kadar
Delft seramik üreticisi kalmıştır. 1825'te ise bu sayı yarıya düşmüş
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ve iki tanesi Delft seramikleri. diğerleri ise ingiliz seramikleri üre
ten beş adet üretici kalmıştır. Delft işlerinin tam bir tarihçesini ya
pabilmek oldukça zordur. Değişik tipteki dizaynların ilk üretim tarih
leri genellikle belirsizdir. Ancak. tarlhlendlrilmiş en erken parçalar
ise saşırtıcı derecede uzun bir dönemi kapsamaktadır.

ÜRETiMLER:

Deift seramiklerinde taklit edilen Çin porselenleri, hammadde
lerinin inceliği ve beyazlığı ile karakterize edilir. Bu kaliteye ulaş

mak içinse, kilin çok ince öğütülmüş olması gerekmekteydi. Delft
seramiklerinin yapımında da değişik killer denenmiş ve Tournay'dan
getirilen bir ki! karışım yapılarak kullanılmıştır. Delft seramiklerin
de Çin porselenlerinin etkisi sonucu, üç önemli gelişme ortaya çık

mıştır. Bunlardan birincisi; daha ince porselenler elde edebilmişler

dir. ikincisi; desenleri de incelmiş ve rafine bir hale gelmiştir. Üçün
cüsü ise; tabakların ön yüzlerini kapladıkları gibi arka yüzletini de
şeffaf s ırl a kaplamayı öğrenmişlerdir. Tabak ve kapların yüzeylerina
« Kwart» olarak bilinen bir kurşurılu şeffaf sır uygulanarak. çok par
lak bir yüzeyelde edebilmişlerdir. Yüksek pişirim tekniklerindeki
başarıları. Çin'den gelen porselenlerin etkisiyle gerçekleşmiştir. Bu
nun sonucu olarak da. birtakım stilierin oluştuğu görülmektedir. Ru
dönemde üretilen en seçkin seramik işler aşağıda yazılı usluplarrn
başlığında incelenebilir.

1. Mavi-Beyaz Çin Stili.

2. Hollanda konulu Mavi-Beyaz Gruplar.

3. Çin ve Japon Stilinde Çoç renkli işler.

4. 17. yy. Hollanda Stilinde Çok renkli işler.

5. FigıÜrlü ve Modelli Çok renkli kaplar.

6. Delft'e özgü yerel (Köylü) işler.

7. Kırmızı topraktan çaydanlıklar.

8. Krem renkli seramikler.

9. Delft'teki Daqımsrz Mineciler.

1. MAVi-BEYAZ ÇiN STili:

Çok tanmrruş, Çin stilindeki porselenler Slav kopyalarıdır. Ge
rek form gerekse dekor özellikleri aynen takllt edilmiştir. Avrupa'da
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yapılan Doğ'u işi seramiklerinin arasında, bu Feiemenk işi kopyalar
en başarılı olanlandır.

Motiflerde daha çok figürler, çiçekler, değişik kuşlar, laleye ben
zeyen yapraklar ve ince bordürler oldukça dikkat çekicidir. Bu dö
nemin en tanınmış markası. «A.K» monogramlı ALBHECHT KEiSH1'dir.

17. yy.'da iki gemi dolusu Çin porseleni. Amsterdam'a ulaşmış

tır. Ming dönemi Mavi-Beyaz parçalar bu yolia Avrupa'ya girmiş ve
çok büyük beğeni toplarrustır. Bu dönemde Avrupa'da çok tutulan
Ming porselenleri sayıca oldukça az ve değer olarak da çok pahalı

olduklarından çoğu seramik üreticisi tarafından taklit edilmeye ça
lışılmıştır. Öncelikle bazı dekor ve dizayn unsurları eskiden kulla
nılmakta olan Hollanda seramiklerine özgü kalıplarla btrleştlrllmlştir.

Kısa bir süre sonra da, Hollanda seramikçileri WAN Li (1573-1619) ti
pine benzer Mavi-Beyaz tabaklar üretmeye başlamışlardır. Kullan
dıkları mavi rengin tonu griye yakındır. Koyu renklerde ise, mürek
kep rengi egemen olmuştur. Bu çeşit'teki seramiklerin en erken üre
tim merkezlerinin başında Haarlem gelmektedir. Daha sonraları ise
bu stildeki seramik işlerinin üretimi Delft'e kaymış ve yine en gü
zel parçalar burada üretilmeye başlamıştır.

2. HOLLANDA KONULU SERAMiKLER:

Dutch figürleri Çin stilindeki resimli dekorlara ilave edilmiştir

(Rose Üretim Merkezinde). 17. yy.'ın ilk çeyreğindeki, Avrupa man
zara resimleri stilinde yapılan (portre, Felemenk yağlı boya tablo
iarı) bu işler «Dutch Porseleni- adıyla arulrnaktaydı. Avrupa Barak
Uslubundaki dekoratif Immpozisyon yüzyılın son çeyreğinde ortaya
çıkar. Bu dönemin en iyi bilinen ismi; FREDERiK VAN FRiJTOM
17. yy. sonuna doğru yuvarlak dikdörtgen biçimli manzara dekorlu
praklar F. VAN FRiJTOM tarafından yapılmış ve geleneksel olarak bu
adla anılmaktadır.

3. ÇiN VE JAPON STiliNDE ÇON RENKli iŞLER:

18. yy.'da K'HANG Hsi ve O'nun rakibi olan Japon Arita Porse
leninin «Yeşil Aile» diye bilinen örnekleri Avrupaya «İmarl» adıyla

girmeye başlamıştır. Delft Seramiklerini çok etkilemişlerdir. Mavi
ve mor rengin yanında yeşil, demir kırmızısı, sarı gibi renkler de ör
neklerde yer almaya başladı. Özelllkle: kırmızı Avrupa fayansında

çok yeni bir renkti. «A.R.n Monogramlı AUGUSTEYN REYGENS A.P.K.
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Markalı ADRiAENUS ve PiETER COEKS bu dönemde üretilen seramik
ürünlerin üzerinde en sık rastlanan markalardı.

Çin tarzındaki çesitlemeler arasında uzun vazolar, kupalar, kuş

ağızlı bardaklar ve «CACHEMiRE" denilen bir form yapılmaktaydı.

,(KAKiEMON" denilen hafif dekortarla süslenmiş iMARi işlerinde

kırmızı Çin kayaları ve Çin çiçekleri oldukça göz al ıcıdır. Ayrıca bu
kaplarda orijinal işlenmiş Çinli kadın figürleri dekullanılmıştır.

4. 17. YY. BAŞLARıNDA DUTCH STiLi ÇOK RENKli iŞLER:

Bu dönemde de Çin etkili dekorlar olmakla beraber «THE YOUNG
MOUR'S HEAD" Fabrikasında sahibi ROUCHUS HOPPESTEYN'ln adı

sıklıkla «R.H.S.» Markasıyla görülür. işlerinde Çin ve Avrupa figürlü
konular parlak sırlarla (ana renk mavi olarak) üzerinde kırmızı, altın

rengi ve diğer renkler yüzeye serpiştirilmiştir.

Duvar çinilerinde (17. yy. erken dönemlerinde) merkezi motif
olarak çiçekler, meyve ve ağaç yaprakları kullanılmıştır. Kenar bor
dürlerinde genellikle simetrik, barok tarzındetl desenler ve cazip renk
ler bulunur.

5. FiGÜRLÜ VE MODELLi KAPLAR:

Delft Seramikçileri başarısız modelcilerdi. Plastik işlerin çoğu

Çin ve Meissen orijinallerinden taklit edilmiştir. Çok tanınan öküz
biçimindeki süt kapları formda hiç bir değişiklik olmadan bir yy.'dan
fazla kullanıldı. Dekorları ise günün modasına göre değişebiliyordu.

Seramikten yapılan ve bir Delft buluşu olan ayakkabılar ise uzun bir
süre ünürıü korudu. Kayalar üzerindeki papağan deseniyle çok bili
nen K'HANG usl Porselenlerinin taklitleri de çok tutulan ürünlerdi.
DEXTRA Ailesi'nin «GREEK A» Fabrikasında üretilen işler bu döne
min etkin örnekleridir.

6. DELFT'E ÖZGÜ YEREL (KÖYLÜ) iŞLER:

Rotterdam ve diğer Delft dışındaki şehirlerin çini ve fayans ya
pirncılan da Delft seramiklerinden ayrı olarak MAJOLiCA stilinde
köylü ve orta sınıf pazarları için dekorlar üretmişlerdir. Bunların bir
kısmı çok cesur ve dekoratif bir biçimde kullanılan mavi renkte di
ğerleri ise, güncel Çin kuş ve çiçeklerin basitleştirilmiş yüksek pi-
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şırım renkleriyle yapılmıştır. Çağdaş ingiliz ve Kuzey Fransa işle

rinden ayırt edilmesinde güçlük yaratan geniş fırça darbeleri ve te
miz renklendirmeler de bu grupta görülmektedir. En çok MAKKUM
HARliNGEN VE BOLS\JVORD'daki Frisian çömlekçilerinin işlerinde

bu dönem örneklerine rastlanır. Bu işlere verilen "LEMMER» işleri

adı da (FRiSiAI'J) bu limandan gelmektedir.

7. KIRMIZI TOPRAKTAN ÇAVDANUKLAR:

Kalay sırlı beyaz Çin Porselenlerinin takltdine paralelolarak,
ViHSiNG kırmızı Stoneware çaydanlıklarının da taklidi yapılmıştır.

Bunlar Avrupa'ya "DUTCH EAST iNOiA» Şirketi tarafından getiril
miştir. ilk Örneklerinin ise, 1672'de L,.\MSERTUS CLEFiuS tarafın..
dan yapıldığı bilinmektedir.

8. KHEM RENKli TOPRAK iŞLER:

19. yy.'dan sonraki ingiliz Seramiklerinin Delft üretimi fazla bir
önem taşımamaktadır. Ancak ana üretici H.A. piCCARDT'tır. Dekor
da ana renk kırmızı olup, çok tanınan bir seri olan Yedi sacrement
islenmiştir. Kırmızı pigment üzerine kazınan beyaz çizgiler bu deko
run karekteristik bir tekniğidir. Bu seramikler arasında JEAN DEERKS
adı okunmaktadır.

9. DELFT'TEKi BAGIMSIZ MiNECiLJER:

Delft işlerini, örtücü renklerle dekorlayan minecilerin aynı za
marıda 1740-50 arası Çin, Japon ve Meissen Porselenlerinin ingiliz
DELFT-WARE ve STAFFORDSHiRE Tuz sırlı seramiklerini de fabrika
lardan bağımsız olarak oldukça kalın ve reliefik boyadıkları görülür.

Sonuç olarak denilebilir ki, Delft Seramikleri gerek doğu (orien
tai) ve gerekse Dutch ekollerinden etkilenerek, çeşitli desenler.
forrnlar ve sır denernelri için d özgün bir konuma ulaşabilmişlerdir.

Çin etkisiyle gelen mavi-beyaz dekorlar morla yada siyahla kontür
lenirken, çömlek ve tabakların arkalarına önceleri yalnızca temiz
kursunlu sır sürülürkan daha sonra kurşun-kalay beyazıyla örtülmüş

tür. Bunların yanısıra Dutch dekor stilini de geliştiren Delft Sera
mikçileri oymacılık sanatından çok etkilendikleri halde, renk palet
lerinde ana rengi yine mavi-beyaz olarak tutmuşlardır. REMBRANT
RUVSDEAL gibi Hcllanda'lı ressamların dini konulu ve manzara re·
simleri de kopya edilmiştir.
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Seramik kaplar, çini ve fayans dekorlarında Çinli kadın figürleri
işlertlrken. Çin manzaraları içinde Felemenk kadınlarına da yer ve
rilmiştir. Bugün bu eserlerden pek çok örnek LONDRA ViCTORiA
AND ALBERT Müzesi, Brüksel EVENGOEL Koleksiyonunda, Almanya'
da AMELiENBURG Pavillionlarında bulunmaktadır.
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