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Delft, ünlü Delft seramiklerine adını veren bir Hollanda şehridir. Delft se

ramikleri, Hollanda'nın sembolleri lale ve yel değirmenleri kadar ünlüdür.

Gouda peyniri, Heineken birası ve ahşap ayakkabılar kadar Delft mavisi de

her Hollandalı'nın bir parçası olmuştur. De Porceleyne Fles, 17. yüzyılda

Delft'te kurulan otuzun üzerindeki fabrikadan geriye kalan tek örnektir.

Fabrika hala ünlü mavi boyasıyla mavi-beyaz ürünlerden, çok çeşitli renk

lerdeki ürünlere kadar yüksek kalitede Delft seramikleri üretmektedir.

Hollanda'da ilk fabrikanın ne zaman kurulduğu

tam olarak bilinmemesine rağmen 16. yüzyılın

ikinci yarısında Amsterdam, Haarlem ve Middel

burg'da çok renkli seramik ürünlerin yapıldığı

fabrikaların olduğu bilinmektedir. O zamanlarda

da fabrikaların sayısı hızla artmaktaydı. Porselen,

Avrupa'da üretilmemesine rağmen lSOO'lerden

beri Avrupa'da biliniyordu. 1602 yılında kurulan

'Dutch East İndia Company' tarafından da Hol

landa'ya doğudan Çin porselenleri getirilmektey

di. Ancak bu görkemli mavi-beyaz porselenlere

sadece kraliyet ve çok zenginler sahipti. Beyaz

zemin üzerinde mavi dekorlu bu porselenler

Hollandalılararasında çok popüler oldu. Kısa za

manda da Hollandalı seramikçiler bu tekniği tak

lit etmeye başladılar. İtalyan, kalay sırlı seramik-
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ler ve Çin po rselenlerin in birleşim i o lan Dem se ra mikle rin i yara ttılar. Kalay

lı sır , ticaret yo luyla önce İta l ya ve ispanya 'ya sonra da Avrupa ve Hollan

da 'ya ulaşmışu. Kalaylı sır M.Ö .900 ·lerde ilk olarak ira n'da geliş tırilen yü k

sek sıcaklık derecesinde fırınlandığında opak beyaz bir sır tabakasına d ö

nüşcn kalay oksitli ve kurşunlu bir sırd ı . Bu s ı r Hollandalr scramikç ile rin

ürünlerini boyamalan için beyaz bir zemin olu ş tu rdu ğ undan seramikıc dev

rün yarattı (Va n Hook. 199R. s. l I. ilk tasarımlar ve dekorlar oldukça basi t

ti. Hollanda mayolikası olarak da anılan bu ürünlerde kalaylı sı r pahalı o l

duğu için ürünlerin sadece ün yüzeyler inde, daha ucu z olan saydam kur

şunlu sır ise ürü nler in arka yüzeyinde kullanılıyordu. Ancak Hollanda lı se

ramikçi ler ürettikleri kalın , ağır ve kaba desenli bu se ramikle rin, ince , hafif

ve muhteşem dekorlu Çin porselenleriyle rekabet edemeyeccğini anladılar.

Özelli kle Dclft 'ıek i seramikçilcr Çin porselenlerini dah a iyi taklit etme k için

ürünle rin hem ün he m ar ka yüzlerini kalaylı Sil" ile sırlad ıla r. Dah a parlak

yüzey elde e tmek için kı lay smn üzerine 'kwart ' den ilen ku rş unlu bir sır ta

bakası uygulad ıla r. Aynı zamundu ka l ın k ırmızıms ı kahverengi olan seramik

bünyelerini ( çarnurlanru) Çin po rselenine uyd urma k için de ke ndi bünye 

lerine kalsiy um karbonat ilave ederek sarımtı rak bir bünye elde etmeyi ha 

şa rch la r. Bu başarı, önceleri man gan moru ve siya h o lan boyaların. Çin ma 

visini yaka lama k için yapt ı k la rı mavi pigment ( boyasım ) elde etmeleriyl e

devam etti. Tüm bu gelişmelere ra ğmen bisküvi pişirimindcn (ilk pi şiri rrı I

sorıra kalaylı sırı uyguladıkları bu ürünlere dek or yapmak çok kola y değil

di. Ba m s ır üze rine yapılan bu dekorlama işinde ha m sı r, hoyanın su yunu

çok çabuk absorbe ettiği için dekorlama i ş i n i yapan lara hatasiz deko r ola 

nağı vermiyordu. Bu yüzden dekorlama işi çok kontro llü yapı l maktayd ı.

Mavi-heyaz dekorlamanın yanı sı ra İ spanyo l ve özellik le İ ta l ya n mayolik a

sm da ku llanılan re nk ve stillerde de ürün ler yapılmaktayd ı. Çin porselenini

takl it etmek iç in kullanıla n mavi rengin yanında sarı , turu ncu. kahverengi ,

yeş il, mangan rn oru . kırmızımsı kahverengi ve siyah en ,,'Ok ku llanılan re nk

lerdi.
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16S0'Ierde Çin 'deki b ir sivil savaş nedeniyle porselen i thal atı kesild i. Bu du

rum Hollan da mayalikası ola rak adlandırılan bu ü rünler için büyük bir pa

zar açtı. ı 6S0'Ierde Dc lft'te birkaç fabrika ku ruldu , Bu kuruları fabrikalarda n

biri de De Po rceleyne Hes Fabrikası 'd ır . 1653 yılında Dav id Anth onisz Van

Der Picth tarafından kuru lmuştur. Bu fabrikalar Dclft se ramikleri ürettiler ve

Dclft seramikleri I700 'lerd e en parlak dönemini yaşadı. Delft se ra mik en

düstrisi bu y ı llarda çok pop ülereli ve birço k ülke Çin porseleni tak lidi o lan

bu ürün lerden yapmaya başladı. Anca k hiçbi ri Delft 'te ki ünü ve kalite yi ya

ka layamadı (Va n Hook, 1998, 5.2).

Bu ürünlerde mavi-beyaz Çin desenleri 17. yüzyıl so nlan na kadar yeraldı.

Bu tarihten sonra Ho lla nda stili Ye konulan ile Çin motiflerinin karışımı de

senler kulla nı ldı.

16RS yı llarında porselen ithalatı te krar başladı. Aynı zama nda Ja ponya da

Hollanda'ya Famille Verte (yeşil) ve Famille Rose (pembe) olarak bil inen

yeni renkli stildeki " İ mari Porselenlcri" ihraç etmekteyeli. Hollanda'da bu

ço k renkli dekorlar bir kez daha popüler oldu . Hol landah se ramik çilcr bu

kez de yen ı ço k renkli porselenler i taklit e tmek için renk li Delft seramikle

ri ürettiler. Bu re nkli stili ilk uygulayan Adrianen Pijrıacker oldu ğ u için de

bu ürünlere Pijnacker ad ı verildi.

17. y üzyıl sonla rında ve 18. yüzyıl başla rı nda Delft se ramikle ri popülarite

sini yitirmeye başladı. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi, 1709 yı lında Alman

ya 'da j ohann Fricdrich Böttger'in porselen yapmayı keşfetmesi ve po rselen

üretiminin h ızla Avrupa'ya yay ı l ınaya başlamasıdır. Bu, Dclft seramik paza

rında hı zlı bir düşüşe neden oldu . Dellt scramikle rinc ikinci darbe de İngil

te re 'dcn ge ldi . 1760 yı lı nda seraınikç i Josiah \\ledgwood Delft scrami ğindc

kullanı lan bünyede n dah a gü çlü , açı k kre m rengi yü ksek sıcak lıkta pişen

stonewarc denilen seramik çarnururıu koşfet

ti. Bu keşiflcrle birlikte Delft'tcki seramik en

düstrisi ağır bir darbe aldı ve fabrika lar tek

tek ka pa nmaya başladı. De Porce leyne Fles

geriye ka lan tck fabrika oldu . Tüm bu geliş

me lerden sorıra Delft seramiği bünyesinde de

değişiklik yap ıldı ve beyaz pişcn bünye geliş 

tirildi . Geleneksel ham kalaylı sır üzerine ya

pılan ve Hollanda mayolikası ola rak adlandı

rılan te kn ik yerini, beyaz plşen ürünlerin üze

rine yapıl arı sıraltı tekniğine bıraktı .

Bu yeni tek nik le De lft seramikleri üreten De

Po rce te ync Hes Fabrikası , kumlduğu tarihten

bu yana bir çok kez c l değiştirdi ve 1919 yı-
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o ta -hnda kra liçe Wilh elmina tarafından 'Royal' unvanı ile onurlandmklı.

rihtcn bu yana da fabri ka Royal Delti olarak bilinmektedi r.

Günümüzde halen üretimde olan fab rikada çeş i t l i renk ve stilde Delft sera 

mikleri yapılmaktadır. Ku fabrikada üretim sera mik bünyesinin hazı rlanma

sıyla başlar. Bünye için ge rekli ola n en ö nemli hammaddeler İngilt ere , Fran

sa ve Çek Cumhuriyeti'nden ithal ed ilme ktedir. Özel bir reçeteyle hazırla 

nan bu çamur su ile karıştınlarak alçı kalıplar yo luyla şekillendi ri leb i lmesi

için döküm ( sıvı) çamuru haline getirilir. Kalıpla şekil l erıd i r i len ürünler, de 

kor lamada da ha iyi sonuç lar elde etme k için bir as tar ıabakası yla kapla rıır.

Ürünlerin 1160 oc de hisk üvi pişirimi yap ıl an ü rünlere el dekanı yap ı ldık

tan sonra daklırma ya da püskürtme yö ntemiyle sayda m bir sı r uygulanır

ve 1200 vC de sır pişi rirn i yapıl ır. Fabrikada , çeş i t li renk ve dek or stilieriyle

beş ayrı tip ürün yapı lmaktad ır ;

1. Mavi-Beya z (Delft Mavisi) Ürü nler: Bunla r beyaz bir ze rnin ü zerine mavi

boyayla dekorlanan ürünle rd ir. Dekorlamada kulla n ı lan dekorların kökeni

Ming ve Kang Hsi Hancdanlanna ait Çin porselenl erinde kullanılan motif

lerden gelir. Ancak tip ik Hollanda ve deniz manzarala rı da 17. yüzyıldan

beri yaygın ol arak kullanılmaktadır. Ana malzemesi kobalt oksit o lan yüz 

y ıll ı k bir reçeteyle hazırlanan boyayla s ıraltı tekniğinde boyanır. Boyaya az

veya çok su ilavesi yapıla rak çeşitl i tonlar yara tılmaktad ır. BlI , Hollanda

mayolikası ye rine sıraltı tekn iği nin kullanıldığı lB76'dan günümüz e devam

ed e n bir uygu lamadı r.

2. Pelyerome Ürünler: Ço k renkli bir teknikle üretilen ürü nle rdir. Beyaz ze 

min üzerine san, yeşil , mavi ve kımıızımsı kahverengi ilc sıralt ı tekniği de

karlama yapı lır. 16. ve 17. yüzy ı l İta lyan mayoIikasından e tkile ne re k ortaya

ç ıkmıştır. Öncel eri kal ay s ırtı ürünlerde uygu lanan bu stiliri sı ra lt ı tekniği

olarak 1905 yı l ından bu yana fabrikada ü retimi yapı lmaktad ır. Tip ik desen

leri çiçe k demetleri ve tavus kuşlarıdır.



Fabrika tüm bu yukarıda saydığım ı z stille rde vazolar . kaseler .

tabakla r. fayanslar ve kapaklı formlardan çeş it l i figürlerd e bib

lolara kadar bir çok fo rmd a seramik ürünler üretmektedir. Dclft

se ramikleri el dekorları ile ün va pnuşnr. Fabrika el dekoru ~fa-

pa n sanatç ıla rı da kendi yer i ştirmckıedir. Holland a Sanat Akade misi mezu

nu olan b u sanatçılanı ilk yı l temel beceriler öğretil ir . Ancak bir sa natçının

Dclft se ramik dek oru nu tam olarak i'>ğrenmesi ve usta laşması 5-7 yılı bul

maktadı r. Böylesi sanatsal ve muhteşem Delft se ramik lerinin popülaritesin

den dolayı ucuz, kaba ve baskı dekorlu taklitle rinin olması da kaçınılmaz

dır. Bu nedenle her Roya l Delft seramiklerinin arkasında hir marka bulunur.

Bu marka ile ürünün yapını yılı. ürünün sayısı " e ürü n ü dekorlayarı sanat

Çı hakkında bilgi edinilmektedir. Bu markayı taşıyan ürünlere bir de fabri 

ka tarafından sen inka ve rilir. Bu sert ifika ile hem Royal Delft fabrikası hem

Ilolla rıda Ticaret Ba ka nlığı o ürünün el ya pım ı ve gerçek Dc lft se raın iğ i o l

duğun u garan ti eder.

3. Pijnacker Ürünle r: Çeş it l i renklerin farklı aşamalarda dekorlanmasıyla el

de edilen bir tekniktir. ileyaz zemin üzeri ne ilk olarak sıra ltı tekniğinde ma

"i renk uygulanır. Transpa ran s ı rla s ırlanır ve LWO°C de fmnlanır. Bu

sıcak lı k k ı rm ızı ve altın ya ldız için ço k yükse ktir. Bu yü zden kınnızı ve al

lin ya ld ız sır üstüne uygulanır ve dekor pişirimi den ilen 3. pi şirimde tmo°c
de piş irili r . Bu tek nik 1700'lerde Japon İ mari Porsele nle ri ilk taklit eden Ad

riunc n Pijnacker adıy la an ı l ır. tık önce kalaylı sırl ı ürü nle rde uygula nan bu

teknik, 1902 yıl ı ndan bu yana Royal Dcl fı fabnkasmda yen i te knikle ku lla

nılmaktadır. Tipik desenleri İmari Po rselenlerine özgü kayalık n : çiçe kler.

çeşitli kuş la r, lalcvc benzeyen yaprak lar " e ince bord ürlerdir,

4. Siyah Dclfr Ürünle r: Siyah zemin üzerine ca n lı renklerle dekorlana rı

ürü nle rd ir. Siyah b ir astar uygu landıktan sonra p işen ürünler can lı renkler

le dekorlandıktan sonra sayda m sırla sırlanır. Mavi-beva z ürünlerin üretim

aşamaları ve tekniğiyle aynıd ı r. 197trde fabrikanın 325. yıldönümü nde tanı

t ı lm ı ştır. Mavi, kırm ızıms ı turuncu. yeşil, san ve beyaz ren kler ku ll arul ıuak

tadır . Tipik desen leri çeşitli oryantal çiçek ve kuş türleridir.

S. Özel Ürü nl er: Fabri ka geleneksel üretimin yanı sı ra her y ıl

birkaç özel se ramik tasarımları ya da projeleri uygulamaktadır.

Bunlar sınırlı savıda üretilmc ktedir. Bu ürünler çeşit li sanatçı l a r

tarafında n ta sarlanmış gele ne ksel ve çağdaş fonnla r ve ço k sa

yıda Del ft fayanslarının üzerine Rcınbrandı tablolarının resme

dild iği uygularnalardır. Aynı zamanda fabrikada müşteril e re yö

nel ik doğum günü, evlilik y ı l dönümleri vs. gib i üz el günler için

sipariş üze rine se ramikler de üret i l mckıcdir. Elle de ko rlama ya

pıla n hu ürünlerde müşterinin isteğine bağlı olarak yazı , logo.

ak la ge lebilecek he r türlü motif uygulanmaktadır.
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Kısaca an latmaya calıştı ğun. 200 2 yılın

da ziya ret etme ve inceleme fırsatı b ul

duğum Roya l Oelft fabrikası n: showro

omu Ho llanda Dc lftte Roncrdamsweg

19G'da tü m y ıl boyu nca aç ıkt ır. Her yıl

ülkeye gelen turistlerin de uğrak yeri

d ir. Fabrikaya ·1 e uro ka rş r h ğ ı rıda giriş

yaptı k tan sonra Dclft seramikleri ile ilgi

li tüm görsel ve uygulamaları değerten

d irme fırsatı bulabilirsiniz, Fabrika mü

zes inde lR9Tde Kral Willcm III'ün bir

hed iyesi olan Ant ik Delft seramiklerinin
ve tar ihi Ol' Porceleyne Fles fabri kas ın ı n ürünleri ni görebilirsiniz. Bunu n Fabrikamn dışfangöriiniimii

ya n ı s ı ra dek or yapan sana t ç ıla rı izley ip so hbet etme im ka nı bul ab i l ece ği-

niz boyama göste r! odas ı nı . fabrikanın içinde ye r alan ve ço k gü ze l çiçe k-

le rin olduğu b ir bahçede kahve ıııolas ı vcrebileceğ iniz bir cafes ini. ku lı pta

yap ı lan şek i l lendirrne. su-lama. plşi rrne aşamalarını g ö rebileceğiniz. fabrika-

nın iç kısımlarına girebilece ğiniz bir bölümü ve fabrikada üre tilen ürü nle-

rin . fabrika ve Delft seramiği ile ilgili kitap . hediyelik eşya vs. sauld ığı bir

satış mağazasını görmeniz mümkündür.

Sonuç olarak fabrika . dü nyaca ün lü ve Hollanda'ya özgü olan Delf sera

mikle rinin tekn ik ve sanatsa l y önle rini ustaca ku ll anmasının yanı sıra bu sa

natın tanıtımını da çok iy i yapmak tad ı r. Görsel olarak tüm üretim ve dek or

aşarna l anm da görmey i mümk ün kılan bu tü r tanıtım turla nna ka tıl a nlar ,

konuy la ilgili un utulma z bilgi ve tecrübele r edinmektcdir. Dileğim ülke miz

scranuğ mdc de bu tür mekanla rın düzenlenerek, kü ltür ve sanatım ızın ta

n ilınıında hem görsel hem de uygulamalı olarak hizmet verilmesidir.
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