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Osmanlı İmparatorluğu’nun
Hollanda Çinileri*

Hans THEUNISSEN��  

17. ve 18. yüzyıllarda Hollanda çinilerinin Avrupa ülkelerine ihracı 
ayrıntılı olarak belgelenmiştir. Hollanda çinileri ile ilgili genel yayınların 
çoğu bu konuya değinirken daha uzmanlaşmış çalışmalar İspanya, Portekiz 
ve Almanya gibi belli Avrupa ülkelerindeki Hollanda çinilerini ele almışlardır. 
Ancak Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türkiye istisna durumundadır. Hollanda 
çinileri söz konusu olduğunda, eskiden Osmanlı İmparatorluğu’na ait olan 
topraklar hâlâ keşfedilmemiş topraklardır. Ancak birbirlerinden kilometrelerce 
uzakta da olsalar bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’nun birer parçası 
olan Cezayir, Kahire, Halep ve İstanbul’da Hollanda çinileri bulunabilir. Bu 
çinilerin varlığı son zamanlara dek genellikle bilinmemekte ve farkedilmiş 
olunsalar bile Hollanda çinisi oldukları çoğunlukla anlaşılmamaktaydı. Bu 
yüzden de bu çinilerden yayınlarda ya hiç bahsedilmedi ya da yanlış veya 
eksik olarak tanımlandılar. Örneğin İstanbul’daki Surp Krikor Lusaroviç 
Kilisesi’nin Hollanda çinilerinde durum böyledir. Tuğlacı ayrıntılara girmeden 
‘tarihî çiniler’den bahsetmektedir.1 Pamukciyan, Seropyan ve Öz bu kilisede 
bulunan Hollanda çinilerinden bahsetmemekte, yalnızca Kütahya çinilerine 
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1  Pars Tuğlacı, İstanbul’daki Ermeni Kiliseleri, İstanbul, 1991, 165.
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değinmektedirler.2 Aslanapa, Hollanda çinilerinin venedik çinisi olduğunu 
öne sürmüştür.3 Sumner Boyd ve Freely kilisenin kriptasında bulunan 
(Hollanda ve Kütahya’da yapılmış) çinilerin Tekfur Sarayı’nda imal edilmiş 
olduğunu düşünmektedirler.4 Carswell bu çinileri doğru bir biçimde Hollanda 
çinisi olarak tespit eden tek yazardır. Ancak onun çalışması da Kütahya 
çinileri ve seramikleri ile ilgili olduğu için Hollanda çinilerine ayrıntılı olarak 
değinilmemiştir. Dahası, Carswell yalnızca iki tür çiniden (günümüzdeki 
kriptada bulunan) bahsetmektedir ancak kriptada olmasa da Surp Krikor 
Lusaroviç Kilisesi’nde daha fazla Hollanda çinisi bulunmaktadır.5.

Bu Hollanda çinilerinin hiç bilinmemesi ve fark edildiklerinde de profesyonel 
ilgiye mazhar olamayıp6 genellikle yanlış veya eksik tanımlanmaları çinilerin 
hiç de hak etmedikleri halde gözümüzden kaçmalarına neden olmuştur. Bu 
durumun değişmesi için 2005’ten itibaren bir kısmı Zeynep Tişkaya ile birlikte 
olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Hollanda çinileri ile ilgili bir dizi 
makale yazdım. Bu yayımların ardında yatan niyet Tegel (Çini) ve Keramika 
(Seramik) gibi uzmanlaşmış dergilerde Hollandaca kısa yazılar yazarak 
Hollanda halkının merakını uyandırmak ve İngilizce yazılmış bir dizi ayrıntılı 
bilimsel makale ile Osmanlı-Türk sanat ve kültürü ile ilgilenen uluslararası 
akademik dünyanın ilgisini çekmekti.7 Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Hollanda 

2	 Kevork Pamukciyan (Eremya Çelebi Kömürciyan’da, İstanbul Tarihi. XVII. Asırda İstanbul, İstanbul, 1988, 
221); Vağarşag Seropyan, ‘Krikor Lusavoriç (Surp) Kilisesi’, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 8 cilt., 
İstanbul, 1993-1995, V, 108; Tahsin Öz, Turkish Ceramics, s.l. s.a., 41,

�	 		Oktay	Aslanapa,	Osmanlılar Devrinde Kütahya Çinileri,	İstanbul,	19�9,	�9-71:	“Bu	çiniler	çok	kuvvet-
li	Avrupa	bilhassa	İtalyan	tesirine	işaret	etmekte	olup	bunların	da	diğer	yabancı	çiniler	meyanında	
Venedik’de	işlenmiş	olmaları	büyük	bir	ihtimal	dahilinde	bulunmaktadır	[…].”

�	 Hilary Sumner Boyd ve John Freely, Strolling through Istanbul. A Guide to the City, İstanbul, 1983, 462-463: 
“Yıkılan eski kilise büyük mimari değeri olmayan 19. yüzyılın başında yapılmış bir binaydı ancak Tekfur 
Sarayı fırınlarında yapılmış sıradışı bazı çiniler barındırmaktaydı. Bunlar şimdiki kilisenin kriptasında 
kullanılmıştır.”

5	 John Carswell, Kütahya Tiles and Pottery from the Armenian Cathedral of St. James, Jerusalem, 2 cilt, 
Londra, 1972, II, 78.

�	 	 Bu durumun belirtisi 2005 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Hollanda çinilerine dair yalnızca 
bir makale yayınlanmasıdır. Bu çeviri makale Cezayir’deki Hollanda çinileri ile ilgiliydi ve Hollandalı 
değil Fransız bir araştırmacı tarafından yazılmıştı: Jean Couranjou, “Nederlandse tegels in Algiers tijdens 
het Turks regentschap (1518-1830)”, Tegel, XXVI (1998), 36-41.

7	 Hans Theunissen ve Zeynep Tişkaya, “Aalmis in Istanbul: De Nederlandse tegels van de Surp Krikor Lusa-
voriç Kerk”, Tegel, XXXIII (2005), 19-27; Hans Theunissen ve Zeynep Tişkaya, “The Dutch Tiles of Surp 
Krikor Lusavoriç Church in İstanbul”, EJOS, VIII (2005), No.11, 1-41; Hans Theunissen, “Nederlandse 
tegels in de sabil-kuttab van Sultan Mustafa III in Cairo”, Keramika, XVIII (2006), No. 2, 26-32; Hans 
Theunissen, “Dutch Tiles in 18th-Century Ottoman Baroque-Rococo Interiors: the Sabil-Kuttab of Sultan 
Mustafa III in Cairo”, EJOS, IX (2006), No. 3, 1-283; Hans Theunissen, “Osmaanse rococo en Nederlandse 
tegels in het Topkapı Paleis”, Keramika, XVII (2005), No. 2, 26-33; Hans Theunissen, “In bad met de sul-
tan”, Keramika, XIX (2007), No.1, 22-25. Topkapı Sarayı’nın bazı kısımlarında bulunan Hollanda çinileri 
ile ilgili ayrıntılı bir çalışma İngilizce olarak 2008 yılında EJOS’ta yayımlanacaktır.
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çinileri üzerine Türkçe olarak yayımlanan ilk makalenin amacı hem Türk 
halkına hem de Türk akademik dünyasına ulaşmaktır; böylelikle yalnızca 
lalelerden ibaret olmadığını göstereceğimi umduğum Hollanda-Türk kültürel 
ilişkilerinin benzersiz bir döneminin farkına varılması sağlanacaktır.  Makale, 
İstanbul ve Kahire’de bulunan çeşitli türdeki Hollanda çinilerine ayrıntılı 
olarak değinecek, bunun yanı sıra bu çinilerin nerede, ne zaman ve hangi 
Hollanda imalathanesi tarafından yapıldığını ve Hollanda çinilerinin ne 
zaman, neden ve nasıl olup da ilk bakışta bu çiniler için pek de uygun olmayan 
yerler gibi görünen İstanbul ve Kahire’ye geldiğini inceleyecektir.

1. Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi
Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi İstanbul’da, Galata’da (Karaköy) 

bulunmaktadır. Galata’nın Ermeni halkı zaten 14. yüzyılda bu bölgede 
kendilerine ait bir kiliseye sahipti. 1431 ya da 1436 yılında, Ermenileri 
Hristiyanlaştıran ve en önemli Ermeni azizlerinden biri olan Surp Krikor 
Lusaroviç’e (MS 239-325) adanan yeni bir kilise inşa edildi. Bu kilise 1731’de 
şehirde çıkan yangın yüzünden hasara uğradı. Bina Sultan I. Mahmud’un 
izniyle onarıldı ve Ermeni patriği Yovhannes vardapet (Kolot) restore edilen 
kiliseyi 10 Mart 1733 tarihinde takdis etti. Kilise 1771 yılında çıkan yangında 
bir kez daha ciddi biçimde hasar gördü. Kilisenin ana binasının iki yanında 
bulunan ahşap şapeller tamamen yandı. Ancak taştan yapılmış olan ana bina 
yangına dayandı ve 1799’da onarıldı. Bunu 1834, 1836 ve 1888 yıllarında 
onarımlar ve yeniden yapılan inşaatlar izledi. Kilisenin önünden geçen yolun 
(Kemeraltı Caddesi) genişletilmesi nedeniyle 1958 yılında bu kilise yıkıldı. Yeni 
bir kilise, şimdiki Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi, 1966 yılında takdis edildi.8.

Surp Krikor Lusareviç Kilisesi’ne ait bu uzun ve zengin Baugeschichte [yapı 
tarihi] kısmen de olsa günümüzde dahi “yeni” binada görülebilir. Kilisenin 
altında içinde patrik Yovhannes vardapet’in († 1741) mezarının yer aldığı bir 
kripta ve Mukaddes Kurtarıcı’ya adanmış bir şapel bulunmaktadır. Kripta 
mavi-beyaz çinilerle süslenmiştir: bunların çoğu Kütahya’dan gelen Osmanlı 
çinileridir ancak ana mihrabın yanındaki –en sağ ve en solundaki- iki duvar 
Hollanda çinileri ile bezenmiştir. Hem Kütahya hem de Hollanda çinileri 
Osmanlı döneminde yapılan ve 1958’de yıkılan ilk kiliseye aittir ve yeni kilisede 
tekrar kullanılmıştır. Osmanlı döneminde yapılan kilisenin süslemesinde 
Kütahya ve Hollanda çinilerinin yanı sıra 18. yüzyıl Tekfur Sarayı, Fransız, 

8	 A. M. Schneider ve M. Is. Nomidis, Galata. Topographisch-archäologischer Plan mit erläuterndem Text, 
İstanbul, 1944, 26; P. İnciciyan, XVIII. Asırda İstanbul, İstanbul, 1956, 84, 91 ve 155; Kömürciyan, İstanbul 
Tarihi, 36 ve 220-222; Tuğlacı, Ermeni Kiliseleri, 162-169 ve 410-413; Seropyan, Krikor Lusavoriç (Surp) 
Kilisesi, 106-108.
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İtalyan çinileri, Çin porseleni çiniler ve Tunus’tan gelen çiniler kullanılmıştır.    
Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi 18. yüzyılda çinilerle bezenen tek Ermeni 

kilisesi değildir. 1718-1719 yıllarında Kütahya’da muhtemelen Ermeni olan 
çini üreticileri Kudüs’teki Kamame Kilisesi için çok renkli, İncil konulu 
çiniler yapmışlardı. Ancak söz konusu çiniler bu kilisede kullanılmadılar 
ve yine Kudüs’te bulunan, 1727-1737 yılları arasında yenilenen Surp Hagop 
Ermeni katedralinde yolculuklarını tamamladılar. Surp Krikor Lusaroviç 
Kilisesi’nde bulunanlarla aynı türde olan Kütahya çinilerinin yanı sıra, Surp 
Hagop Katedrali’nde Çin porselenleri ve İtalyan çinileri de bulunmaktadır. 
Ancak Hollanda çinileri Kudüs’te kullanılmamıştır.9 Surp Krikor Lusaroviç 
Kilisesi’nde bulunanlara benzeyen mavi-beyaz Kütahya çinileri Topkapı 
Sarayı’nda ve İstanbul’da 1734-1735 yılları arasında inşa edilmiş olan 
Hekimoğlu Ali Paşa Camisi gibi bazı Osmanlı camilerinde de bulunmaktadır. 
Benzer mavi-beyaz Kütahya çinilerinin kullanıldığı bir dizi binanın inşa ya 
da onarım tarihleri bu tip mavi-beyaz Kütahya çinilerinin imalatının 1720-
1750 civarında doruk noktasına ulaştığını göstermektedir. Bunun ışığında, 
Kütahya çinilerinin Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nin içine 1733’teki onarım 
sırasında eklenmiş olması olasıdır.10

Kriptadaki Kütahya çinilerinin yanı sıra bir miktar İtalyan çinisi de 
tekrar kullanılmıştır. Bu çiniler kilisenin zemin katındaki vaftizhanede 
bulunmaktadır.11 Ancak eski kilisenin tüm çinileri yenisinde kullanılmamıştır. 
Bazı çiniler kilise kompleksinin altındaki depoda neredeyse 50 yıl boyunca 
saklı kalmışlardır.  Bu çiniler arasında 18. yüzyılın ilk yarısından Kütahya 
ve Tekfur Sarayı çinileri12, 18. yüzyıl Fransız ve İtalyan çinileri13, aynı 

9	 Carswell, Kütahya Tiles, I-II (özellikle II, 78); Seropyan, Krikor Lusavoriç (Surp) Kilisesi, 108; Zeynep 
Tişkaya, Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Çinileri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2004.

10	 (Bu) Kütahya çinileri için bkz. Carswell, Kütahya, I-II; idem, “Kütahya çini ve seramikleri”, Sadberk 
Hanım Müzesi. Türk çini ve seramikleri, İstanbul, 1991, 49-102; Rifat Çini, Kütahya in Turkish Tilema-
king, İstanbul, 1991; Şebnem Akalın ve Hülya Yılmaz Bilgi, Delights of Kütahya. Kütahya Tiles and Pot-
tery in the Suna & İnan Kıraç Collection, İstanbul, 1997, 58; Rifat Çini, Ateşin yarattığı sanat. Kütahya 
çiniciliği, İstanbul, 2002; Tişkaya, a.g.e., 22-52, 83-84, 87-90, 93-103; Garo Kürkman, Toprak, ateş, sır. 
Tarihsel gelişimi, atölyeleri ve ustalarıyla Kütahya çini ve seramikleri, İstanbul, 2005, 84-115, 244; Hülya 
Bilgi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu. Kütahya çini ve seramikleri. Katalog, İstanbul, 2005, 66-67. 
Hekimoğlu Ali Paşa Camisi (çinileri) için bkz. Carswell, Kütahya, II; 77; Doğan Kuban, “Hekimoğlu 
Ali Paşa Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 8 cilt, İstanbul, 1993-1995, IV, 43-46; Walter 
Denny, “Revivalism in Turkish Art: The Hekimoğlu Ali Paşa Mosque in Istanbul”, Tadeusz Majda (ed.), 
Seventh International Congress of Turkish Art, Warsaw 1990, 81-87.

11	 Tişkaya, Lusavoriç, 70-76, 104-105, 164-165.
12	 Tişkaya, Lusavoriç, 22-59, 106-139.
1�	 Tişkaya, Lusavoriç, 70-76 ve 158-163. Kilisenin deposunda 15 mavi-beyaz Fransız çinisi bulunmuştur. 

Tişkaya (Lusavoriç, 140-141) başlangıçta bunların da Hollanda çinisi olduğunu düşünmüştür. Bu çiniler-
in deseni ağırlıklı olarak dört adet büyük çeyrek rozetten oluşmaktadır. Ortasında daha küçük bir rozet 
bulunmaktadır. Çininin kenarlarında (çeyrek rozetlerin arası) Barok-Rokoko süslemeler vardır. Çinilerin 
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dönemden Çin14 ve Tunus çinileri15 ve son olarak daha da fazla Hollanda çinisi 
bulunmaktadır. Dolayısıyla Hollanda çinileri hem kriptada (in situ) hem depoda 
bulunmaktadır.

Hollanda çinileri dekorlarına göre sekiz farklı türe ayrılabilir. Bunlardan ikisi 
kriptada ve depoda bol miktarda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, bu çinilerin 
Osmanlı dönemindeki kilisenin apsitinde de kullanıldığını biliyoruz. Ancak 
diğer altı tür yalnızca depoda bulunmaktadır. Bu çinilerin çoğu kırılmış ya da 
eksiktir, bu da yeni kilisede neden tekrar kullanılmadıklarını açıklamaktadır. 
Bu çinilerden sınırlı sayıda hatta bazen yalnızca bir tane bulunmaktadır. Biri 
dışında bu benzersiz çinilerin ilk kilisenin hangi kısmında kullanıldığı da 
bilinmemektedir. Tüm çiniler 19. yüzyıla kadar Hollanda çinilerinin alışılmış 
ölçüsü olan yaklaşık 13 x 13 cm. boyutundadır. Çinilerin gövdesi krem-beyaz, 
dekor ise mavi ya da mor (manganez) renktedir.16

1.. Vleugelblad (Kanat Yaprak): Kriptadaki merkezi mihrabın en sağında 
bulunan niş “Kanat Yaprak” adı verilen Barok-Rokoko dekorlu çinilerle 
bezenmiştir. Bu dekora sahip çinilerin genel olarak 1800’den sonra 
Hollanda’daki pek çok üretici tarafından imal edildiği düşünülmektedir.17.
Yüzeyde görülebilen, kesme kalıbının18 neden olduğu iki çivi deliği nedeniyle 
bu çiniler 1865’ten önce üretilmiş olmalıdır. Dolayısıyla üretim tarihinin 
1800-1865 yılları arasında olması daha olasıdır. Surp Krikor Lusavoriç 
Kilisesi’ndeki çiniler 1830 civarında yazılan Rotterdam Çini Desenleri 
Kitabı’nda. (Rotterdamsch modellenboek voor tegels) bulunan motiflere çok 
benzemektedir. Ancak bu desen kitabında bulunan motiflerin çoğu aslında 

boyutu 15 x 15 cm’dir ve zemini kırmızıdır.  Gövdenin ve sırın kimyasal bileşimi Hollanda çinilerininki-
den farklıdır (gövde: 26-30% CaO; sır: 27-29 PbO ve 10-17% alkali). Fransız çinileri: gövde: 31% CaO; sır: 
38% PbO ve 7% alkali (aynı yerde, 179). Güney Fransa’da üretilmiş benzer çiniler için bkz. Henri Amouric, 
Lucy Vallauri ve Jean-Louis Vayssettes, Intimités de faïence. Carreaux de pavements et revêtements mu-
raux en Languedoc et Provence XVIe-XVIIIe siècles, Aix-en-Provence 2004.

1�	 Tişkaya, Lusavoriç, 76-81 ve 166-169.
15	 Tişkaya, Lusavoriç, 81-82 ve 170-173.
1�	 Tişkaya, Lusavoriç, 59-71 ve 140-157.
17	 Jan Pluis, De Nederlandse tegel. Decors en benamingen 1570-1930 (= DNT), Leiden, 1998, A.01.05.49, 223, 

renkli figürler 52, 110 ve 136.
18	 DNT, 78: “Kesme kalıbı: Çekme payı bırakarak çiniyi doğru ebatta kesip düzeltmek ve eğim vermek için 

kullanılan kare şeklinde kenarları demirden ahşap panel. Kalıp nemli, boş kilin üzerine yerleştirilir ve 
etrafındaki fazlalık kesilir. Kesme işlemi sırasında kalıbın kaymasını engellemek için kalıbın iki ya da 
daha fazla köşesi yakınına küçük çiviler çakılır, bunlar da alt taraftan çıkar. Kalıp kaldırıldığında çi-
viler çininin yüzeyinde küçük delikler bırakır. Bu çivi delikleri çoğu zaman sırın yüzeyinde çıkıntılar 
olarak görülür. 16. yüzyılın ikinci yarısına ve 17. yüzyılın ilk yarısına ait çinilerin neredeyse tamanında, 
köşelerden uzakta dört delik bulunur. Daha sonraki tarihlerden 1865’e kadar üretilen çinilerde köşelere 
daha yakın ve daha küçük iki ya da üç delik vardır.” 
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18. yüzyılın ikinci yarısına aittir.19 Dolayısıyla “Kanat Yaprak” dekorlu 
çinilerin 18. yüzyılın ikinci yarısında Rotterdam’da halihazırda üretiliyor 
olması olasıdır. 

2. Kievitseitjes (Benekli Kelebek Çiçekleri): Kriptadaki merkezi mihrabın en 
solundaki niş “Benekli Kelebek Çiçekleri” adı verilen ve bir karanfil ve 
Benekli Kelebek çiçeği (lale değil!) ile birlikte tüylü bir yapraktan (akantus/
kenger yaprağı) oluşan reserve tekniği ile boyanmış (negatif olarak/tersine 
süslenmiş) dekora sahip çinilerle bezenmiştir. Bahsi ilk kez 1719’da geçen 
böyle süslenmiş çiniler, dekorlarında küçük farklar olmakla birlikte 
Hollanda’nın çeşitli yerlerinde üretilmiştir.20 Ancak Benekli Kelebek çiçeğinin 
narin hatları ve karanfilin formu belli bir üreticiye işaret etmektedir. Surp 
Krikor Lusaroviç Kilisesi’ndeki çiniler Almanya’nın Brühl kentindeki 
Augustusburg Sarayı’nda bulunan “Benekli Kelebek Çiçekleri” ile aynıdır, 
bu sarayın içi 1740-1748 yılları arasında Barok-Rokoko tarzı bir görünüme 
bürünmüş ve bunda Hollanda çinileri büyük rol oynamıştır. Brühl çinileri 
baba Jan Aalmis’in sahibi olduğu Rotterdam’daki ünlü çini imalathanesi 

“Saksı”da yapılmıştır.21 Aynı süsleme 1830’lu yıllara ait Rotterdam Çini 
Desenleri Kitabı’nda da bulunmaktadır. Bu kitaptaki tasvirin 18. yüzyılda 
Aalmis çini imalathanesinde üretilen çinilerin süslemelerine dayandığı 
açıktır.22

3.. Puntster (Sivri Uçlu Yıldız): “Sivri Uçlu Yıldız” desenli çiniler 1750’den itibaren 
Hollanda’daki çeşitli çini imalathanelerince üretilmiştir. 18. yüzyılda bu 
üreticiler genellikle Frizya imalathaneleriydi, 19. yüzyılda ise Hollanda’nın 

19	 Wilhelm Joliet, Rotterdamsch modellenboek voor tegels afkomstig van het tegelbakkersgilde, Königswin-
ter 2001, no. 81 (yeni), no. 14 (eski).

20	 C. H. de Jonge, Nederlandse tegels, Amsterdam, 1971, figür 54b; Jan Daniël van Dam, Nederlandse tegels, 
Utrecht/Antwerpen, 1988, figür 145 (Friesland 1725-1775); DNT, figür 49, 135 ve 110 (Harlingen 1750-
1800), A.01.05.42, 221 (1790 civarı); Pieter Jan Tichelaar ve Sytse ten Hoeve, Fries Aardewerk II: Bolsward, 
Leiden, 2001, figür 296, 208 (Bolsward 1779); Pieter Jan Tichelaar, Fries Aardewerk III: Tichelaar Mak-
kum 1700-1876, Leiden, 2004, 12-15 ve 222, figür 3c1, 14 ve figür 4, 15 (Tichelaar Makkum, 1719 civarı 
sonrası).

21	 De Jonge, Nederlandse tegels, 104-107, 132-134 ve 338, figür 121-123. Figür 122b Brühl-Istanbul “Benekli 
Kelebek Çiçekleri”ni göstermektedir. Aalmis ailesinin sahibi olduğu “Saksı” adlı çini imalathanesi için 
bkz. L. de Laigue, ‘Une faïencerie à Rotterdam aux XVIIe et XVIIIe siècles’, La revue de l’art ancien et 
moderne, 2e année, tôme IV, no. 18 (10 septembre 1898), 227-240 (Joliet’de, Modellenboek); H. C. Gallois, 

‘Over rotterdamsche Tegels’, Mededelingen van den dienst voor Kunsten en Wetenschappen der Gemeente 
‘s-Gravenhage, I (1919), 18-25 (Joliet’de, Modellenboek); Anthony Hoynck van Papendrecht, De Rotter-
damsche plateel- en tegelbakkers en hun product 1590-1851. Bijdrage tot de geschiedenis der oude Noord-
Nederlandsche majolika, Rotterdam, 1920, 99-120 ve 172-190; ve Jan Daniël van Dam, ‘‘Delfts’ uit de 
provincie. Aardewerk uit Hollandse tegelfabrieken’, Vormen uit Vuur, 168/169 (1999, nr. 3/4), 27 ve 63-74.

22	 Joliet, Modellenboek, no. 32 (yeni), no. 88 (eski).
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her yerinde üretilmeye başlanmışlardı.23 “Sivri Uçlu Yıldız” dekoru iki desen 
kitabında bulunabilir: 19. yüzyıl başında (1810-1820 civarı), yayımlanmamış 
Utrecht Çini Desenleri Kitabı’nda24 ve 1830 civarına ait Rotterdam Çini 
Desenleri Kitabı’nda.25 Bu, “Sivri Uçlu Yıldız” dekorlu çinilerin 1800’den 
önce de Hollanda’nın Frizya dışındaki kısımlarında üretilmekte olduğunu 
akla getirmektedir. Rotterdam Çini Desenleri Kitabı’ndaki desen ve Surp 
Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde bulunan çiniler arasındaki benzerlik üretici 
olarak bir Rotterdam imalathanesine ve üretim tarihi olarak 18. yüzyıl 
sonuna işaret etmektedir. 

4. Boeket (Buket): “Buket” dekorlu çiniler depoda büyük miktarda, parçalar 
halinde korunmuştur. Bu çini, aralarında bir gül ve lalenin de bulunduğu 
ve bir kurdele ile tutturulmuş olan bir buket çiçek ile süslenmiştir. 
Süsleme, Hollanda çinilerine dair literatürde (standart DNT dahil olmak 
üzere) bulunmamaktadır; dolayısıyla yakın zamana kadar Hollanda’da 
bilinmemekteydi. Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde bulunan diğer çinilerle 
olan benzerlikleri (incelikli ve ayrıntılı boya işçiliği ile kullanılan belirli bir 
mavi renk) göz önünde bulundurulduğunda bu çinilerin büyük olasılıkla 
Rotterdam’da 18. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olduğu sonucuna 
varılabilir.

5.. Kleine bloem (Küçük Çiçek): “Küçük Çiçek” dekorlu çini türünün tek örneğidir: 
Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde yalnızca bir tanesi korunabilmiştir. Süs, 
Dört Yapraklı Çerçeve İçinde Küçük Çiçek’ten ve köşe motifi olarak da 

“Örümcek”lerden oluşmaktadır. Motifler mor renk ile boyamıştır. Çininin 
arkasında bulunan kalın harç/macun tabakası hangi kısmında olduğunu 
bilmesek de söz konusu çininin Osmanlı dönemindeki kilisenin içinde 
kullanıldığını göstermektedir. Süs, standart DNT de dahil olmak üzere 
Hollanda çinileri ile ilgili literatürde bulunmamaktadır; dolayısıyla yakın 
zamana kadar Hollanda’da da bilinmemekteydi. Ancak süsün stil analizi bir 
dizi ilginç ipucunu ortaya çıkarmaktadır. “Küçük Çiçek” ve “Büyük Çiçek” 
dekorlu çiniler Frizya’ya özgü olsa da bu çini büyük ihtimalle Frizya kökenli 
değildir. Küçük Çiçek’in içinde bulunduğu dört yapraklı çerçeve ve çiçeğin 
kendisi Frizya stilinde değil, karakteristik, incelmiş Rotterdam stilinde 
yapılmıştır. Köşelerdeki dört “Örümcek” tipik “Rotterdam Örümcekleri”dir: 
örümceğin dört yaprağı yuvarlaktır ve Örümcek’te dört benek ve iki helezon 

2�	 DNT, A.01.05.52, 223.
2�	 Otterlo’daki Hollanda Çini Müzesi’nde bu desen kitabının benim de kullandığım bir fotokopisi 

bulunmaktadır. Bu desen kitabında dekorun adı “sivri köşeler”dir. 
25	 Joliet, Modellenboek, no. 82 (yeni), no. 42 (eski).
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vardır.26 Bunlar söz konusu çininin de Rotterdam ile bağlantılı olduğunu 
ve muhtemelen 18. yüzyılın ikinci yarısında (18. yüzyıl sonu) üretilmiş 
olduğunu düşündürtmektedir. 

6.. Grote bloem (Büyük Çiçek), 7. Bloemenvaas (Çiçek vazosu) ve 8. Cartouche.
(Kartuş): “Büyük Çiçek”, “Küçük Çiçek” ve “Kartuş” desenli son üç çininin 
her biri Hollanda çinileri içinde önemli bir yere sahiptirler. Üç desen de 
Hollanda çinileri üzerine çalışan akademisyenlerce bilinmemekteydi, 
dolayısıyla da (standart DNT de dahil olmak üzere) Hollanda çinileri ile 
ilgili yayınlarda bulunmamaktadırlar. Çinilerin arka yüzlerinde bulunan, 
desenin üreticilerine ve imalathane numarasına ait bilgiler bu üç çiniyi 
böylesine önemli hale getirmektedir:

Büyük Çiçek: J: Aalmis a Rotterdam No= 19

Çiçek vazosu: J: Aalmis a Rotterdam No= 124

Kartuş: J: Aalmi[s] a Rotter[dam] No[= ?]

Hem üreticinin hem de desenin katalog numarasının belirtilmiş olması 
bu üç benzersiz çininin olası işlevine işaret etmektedir. Bunların olası bir 
yabancı müşteri için örnek çiniler olmaları muhtemeldir. Müşteri, Aalmis 
İmalathanesi’nin örnek çinileri arasından seçimini yapabilir ve sipariş verirken 
üreticiye yalnızca desenin numarasını belirtebilirdi. Rotterdam Çini Desenleri 
Kitabı gibi desen kitaplarındaki tasarımlar da numaralandırılmıştı.

Mavi renkli “Büyük Çiçek” desenli Aalmis çinisi bu tipik Frizya dekoruna 
sahip çinilerin aslında Hollanda’nın diğer yerlerinde de üretilmekte olduğunu 
açıkça göstermektedir. Dekorun uygulaması daha önce bahsedilen “Dört 
Yapraklı Çerçeve İçinde Küçük Çiçek” ile pek çok benzerliğe sahiptir. Küçük 
yaprakların boyanma şekli benzerdir ve kullanılan mavi renk “Buket” 
çinisindeki ile aynıdır.

Mor-beyaz “(Kaide işlevi gören) Kartuş Üzerindeki Çiçek vazosu” desenli 
çini 18. yüzyılda çoğunlukla Rotterdam’da üretilen benzer “Daniël Marot (1663-
1752) tarzı” Barok-Rokoko çinilerden biridir. Bu çinilerle karşılaştırıldığında 
Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin çinisi tamamlanmamış görünmektedir 
çünkü alışılagelmiş köşe motifleri yoktur. Lusaroviç’teki “Büyük Çiçek” 

2�	 Küçük Çiçek’ler için bkz. DNT, 415-416; dört yapraklı çerçeve içinde Küçük Çiçek için bkz. DNT, 524-525; 
köşe motifi olarak “Örümcek” için bkz. Jan Pluis, Bijbeltegels. Bijbelse voorstellingen op Nederlandse 
wandtegels van de 17e tot de 20e eeuw, Münster 1994, 33. “Rotterdam Örümcekleri” için bkz. Joliet, Model-
lenboek, no. 6 (yeni), 122 (eski), 25 (yeni), 188 (eski), 26 (yeni), 191 (eski) ve 60 (yeni), 187 (eski).
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çinisinde de durum aynıdır, köşe motifleri bulunmamaktadır.27.
Üzerinde “Çiçek Motifli Kartuş” ve köşelerinde “Örümcekler” bulunan 

mor-beyaz çini parçası da aynı “Daniël Marot Kartuş” çinileri serisine aittir. 
”Örümcek”, “Dört Yapraklı Çerçeve İçinde Küçük Çiçek” desenli çini üzerinde 
bulunanla aynıdır; bu, söz konusu çininin de Aalmis tarafından üretilmiş 
olabileceği fikrini desteklemektedir. Bunun yanı sıra “Çiçek Motifli Kartuş”un 
küçük yaprakları hem “Dört Yapraklı Çerçeve İçinde Küçük Çiçek” hem de 

“Büyük Çiçek”te bulunanlarla aynı biçimde boyanmıştır. 
İmzalı üç Aalmis çinisi, yani her biri Aalmis çinilerinin özelliklerini taşıyan 

“Benekli Kelebek Çiçekleri” ve kökenleri bilinmeyen dört çini (“Kanat Yaprak”, 
“Sivri Uçlu Yıldız”, “Dört Yapraklı Çerçeve İçinde Küçük Çiçek” ve “Buket”) 
arasındaki benzerlikler (boyama, renkler ve desenlerin ayrıntılı ve incelmiş 
işçiliği) manidardir. Dahası Lusaroviç çinileri arasındaki üç klasik (“Kanat 
Yaprak”, “Benekli Kelebek Çiçekleri” ve “Sivri Uçlu Yıldız”) Rotterdam Çini 
Desenleri Kitabı’ında yer almaktadır. Bu, hepsi de Rotterdam’daki Aalmis 
İmalathanesi’nde üretilmiş sekiz farklı çini ile uğraşmakta olabileceğimizin 
bir başka göstergesidir.

Sekiz çini de 18. yüzyılda üretilmiştir. İmzalı çiniler (‘J: Aalmis’) baba Jan 
Aalmis (1707-1755) ya da oğul Jan Aalmis’in “Saksı” adlı aile şirketlerinin 
başında olduğu (1755-1788, kardeşi Bartholomeüs Aalmis ile birlikte) 1707-1788 
yılları arasında yapılmış olmalıdır. “Benekli Kelebek Çiçekleri” daha 1740-1748 
civarında Aalmis tarafından üretilmekteydi (Augustusburg Sarayı, Brühl). 

“Kanat Yaprak” ve “Sivri Uçlu Yıldız“ ise genellikle 19. yüzyıl çinileri olarak 
nitelendirilirler. Ancak bu desenlerin (“Benekli Kelebek Çiçekleri” ile birlikte) 
Rotterdam Çini Desenleri Kitabı’nda da yer almaları nedeniyle çinilerin 18. 
yüzyıl sonunda (1775-1800 civarı) halihazırda üretiliyor olmaları muhtemeldir. 
Bu tarihler bir araya getirildiğinde tüm çinilerin büyük ihtimalle 1775-1788 
civarında üretilmiş oldukları görülmektedir.

Bu tarihler ve Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi hakkında elimizde bulunan 
Baugeschichte birleştiğinde Hollanda çinilerinin kilise içinde büyük olasılıkla 
1771 yangınından sonra ve 1799 onarımından önce, muhtemelen 1771 
yangınında ayakta kalan ana (taş) kilise binasının küçük çaplı bir onarımı 
sırasında kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. “Kartuş Üzerindeki Çiçek vazosu” 
ile birlikte “Kanat Yaprak” ve “Benekli Kelebek Çiçekleri” dekorlu çinilerin 
kilisenin bu kısmındaki ana apsitte kullanılmış olduğunu bilmemiz bu fikri 
desteklemektedir. Bu, kilisede mavi-beyaz Kütahya çinilerinin 1733 yılında 

27	 Lusavoriç çinileri şunlara benzemektedir: DNT, A.09.01.02 (1720-1770), 438 ve A.09.01.03 (1730-1800), 
438 (o zamanlar köşe motifsiz). Ayrıca bkz. Joliet, Modellenboek, no. 78 (yeni), 114 (eski).
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kullanıldığı ancak Hollanda çinilerinin çok daha sonra, 1775-1788 yılları 
arasında kullanıldığı anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle, yerel Osmanlı 
çini üretimi (Tekfur Sarayı, Kütahya) 18. yüzyılın ikinci yarısında hızlı bir 
şekilde düşüşe geçtiği zaman, Osmanlı’da en son Avrupa modasının etkisiyle 
ortaya çıkan mavi-beyaz ve mor-beyaz çini talebi kısmen de olsa Hollanda 
ürünleri ile karşılanmıştı.

Sekiz çininin dördü benzersizdirler (“Dört Yapraklı Çerçeve İçinde Küçük 
Çiçek”, “Büyük Çiçek”, “Çiçek vazosu” ve “Kartuş”). Bu çinilerden elimizde 
yalnızca birer örnek bulunmaktadır. Üçü imzalıdır, dolayısıyla örnek çiniler 
olmalıdırlar. Dördüncü çininin (“Dört Yapraklı Çerçeve İçinde Küçük Çiçek”) 
arka yüzü harç/macun ile kaplı olduğundan ne yazık ki bu çininin de örnek 
olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Yine de bu dördüncü benzersiz çininin 
de bir Aalmis örneği olduğunu düşünmek mantıklıdır. “Buket” ile birlikte 
bu çinilerin yakın zamana kadar genellikle ayrıntılı olarak belgelenmiş olan 
Hollanda çini tarihinde bilinmiyor olması söz konusu tasarımların pek de 
başarılı olmadığını ve dolayısıyla asla seri üretime geçmediğini göstermektedir. 
Bu tasarımların hiçbirinin Rotterdam Çini Desenleri Kitabı’nda yer almaması 
da bu tezi desteklemektedir.

“Sivri Uçlu Yıldız” süsüne sahip çiniler benzersiz örnek çiniler değildir ancak 
kilisenin bezenmesi için büyük miktarlarda satın alınmamış olmalıdırlar. 
Yalnızca dört adet kırık çini günümüze kadar gelebilmiştir. Diğer üç tür 
(“Kanat Yaprak”, “Benekli Kelebek Çiçekleri” ve “Buket”) sipariş edilmiş ve 
büyük miktarlarda satın alınmıştır. Osmanlı estetik tercihlerini göz önünde 
bulundurduğumuzda bu durum anlaşılır olmalıdır. Mavi-beyaz “Kanat Yaprak” 
ve “Benekli Kelebek Çiçekleri” tekrarlanan, modüler çinilerdir. Her bir çini 
aynı süse sahiptir ama bir arada döşendiklerinde çiniler daha büyük, kendini 
tekrarlayan desenler oluşturmaktadır. Bu 18. yüzyılda ve daha öncesinde var 
olan Osmanlı zevkiyle uyumludur. Çinilerin mavi-beyaz süsü de kökenleri 
Osmanlı çini kültürüne dayanan 18. yüzyıla özgü bir tercihtir (karş. 18. yüzyılın 
ilk yarısına ait mavi-beyaz Kütahya çinileri). “Kanat Yaprak” ve “Buket” 
desenli çiniler söz konusu dönemin en son Osmanlı modasına çok uygundu: 
18. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan ve Sultan I. Abdülhamid (1774-1789) 
ile halefi Sultan III. Selim’in (1789-1807) hükümdarlıkları sırasında zirveye 
ulaşan Osmanlı Barok-Rokokosu. Çinilerde bulunanlara benzer buketler 
içmimarideki resimlerde de kullanımıştır. Osmanlılar’ın çiçekli çinileri tercih 
etmeleri daha fazla açıklama gerektirmeyen ve iyi bilinen bir olaydır. Ancak 
çiçeklere olan bu düşkünlük “Benekli Kelebek Çiçekleri” çinilerinin neden satın 
alındığını açıklamaktadır. Osmanlılar’ın (ve Ermeniler’in) gözünde bu çiniler 
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Benekli Kelebek çiçeklerini değil Osmanlı kültüründeki en sevilen çiçeklerden 
olan laleleri ve karanfilleri tasvir ediyor olmalıdır.

2. Topkapı Sarayı: Hünkâr Sofası
Topkapı Saray’ında bulunan hünkâr sofası, hünkâr hamamı ile aynı 

zamanda, 1583-1585 yılları arasında inşa edilmiştir. Hamam gibi sofa da 
binadaki yapısal hasar nedeniyle 1595’te onarılmıştır. 1665’te çıkan bir 
yangın haremin büyük kısmını tahrip etmiş ve Iv. Mehmed (1648-1687) 
sarayın yanmış kısımlarının yenilenmesi emrini vermiştir. Bu emre hamamın 
kubbelerinin tamiri de dahil edilmiştir (1665-1666). Hünkâr sofası da onarılmış 
ve yeni çiniler eklenmiştir. Yangın sonrası yapılan ilk onarımdan kalma Hicri 
1077/Miladi 1666-1667 tarihli Ayetü’l-kürsi (Sure 2, ayet 255) yazılı seramik 
kitabe kuşağı kısmen korunmuştur ve sofanın duvarlarındaki 18. yüzyıla 
ait Barok-Rokoko saçaklığın bir parçasıdır.28 Hünkâr sofasının bahçe fasadı 
da 18. yüzyılda değiştirilmiştir. Yeni bir terasa ve kasra bakan camları olan 
bir galeri eklenmiştir. Sanat tarihçileri hünkâr sofasının onarımının ve 
sonrasında yeniden süslenmesinin 1754-1757 yılları arasında olduğu konusunda 
hemfikirdirler ve hünkâr sofasının onarımını genellikle sofanın bahçe fasadı 
önünde yer alan bu teras ve kasrın, yani III. Osman taşlığı ve III. Osman 
köşkünün inşası ile ilişkilendirmektedirler. Böylelikle III. Osman’ın üç yıldan 
kısa süren saltanatı sırasında (13 Ekim 1754-30 Ekim 1757) hayli etkileyici 
bir inşaat ve onarım programı yürüttüğü ileri sürülmektedir. Gerçekten de 
hamam koridorundaki ve hünkâr sofasındaki kapıların üzerinde yer alan ve 
III. Osman’a atıfta bulunan kitabe panoları ilk bakışta hünkâr sofası ve hünkâr 
hamamında yapılan onarımlarda bu padişahın parmağı olduğu izlenimini 
vermektedir. Ancak asıl soru şu anda varolan Barok-Rokoko iç süslemenin ne 
kadarının III. Osman döneminde yapılan onarımın sonucu olduğudur, zira 
yakından incelendiğinde hem hünkâr sofası hem de hünkâr hamamı daha 
karmaşık bir Baugeschichteye işaret etmektedir ve bunda hünkâr sofasının 
şu anki iç dekorunun en göze çarpan unsuru olan Hollanda çinilerinin payı 
büyüktür.    

Hünkâr sofasının duvarları altı farklı tip Hollanda seramiği ile 
süslenmiştir: 
1. “Sekizgen içinde Büyük Çiçek ve Xv. Louis Bordürü” (‘Grote Bloem in 

28	 Gülru Necipoğlu, Architecture, Ceremonial and Power. The Topkapı Palace in the Fifteenth and Sixteenth 
Centuries, New York, 1991, 172-177. Hünkâr sofasının inşaat tarihi ile ilgili bir diğer teori (1583-1585 
yerine 1665 yangını sonrası) için bkz Gülsün Tanyeli, “Topkapı Sarayı Haremi’nin Haliç cephesindeki 
yapılaşmasının evrimi”, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı, III (1989), 148-180. Bazı Türk sanat tarihçileri 17. 
yüzyıldaki bu tarihi benimsemişlerse de bunun çalışmamız üzerinde bir etkisi yoktur.
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Achtkant met Lof’) adlı tipik Barok-Rokoko dekora sahip mavi-beyaz çiniler. 
Her bir çini aynı süse sahiptir ancak bir arada döşendiklerinde daha 
büyük kendini tekrarlayan desenler oluşturmaktadırlar. Beyaz sekizgenin 
ortasındaki dekor açmakta olan bir gül (ve bir gül tomurcuğundan) 
oluşmaktadır. “Sekizgen ve Xv. Louis Bordürü” dekorlu çiniler Hollanda’da 
1725’ten 19. yüzyıl sonuna dek üretildi. Bu tür çininin üretimi 18. yüzyılın 
son çeyreği ve 19. yüzyılın ilk çeyreği arasında doruk noktasına ulaşmıştı. 
Benzer bir süs Pluis’in DNT ’sinde de yer alır. Altbaşlıkta: ‘Delftshaven 
[Rotterdam’da]; 1850-1870’ yazılıdır. Ne yazık ki Pluis figürün asıl çiniyi 
mi yoksa bir desen kitabından bir çini tasarımını mı gösterdiğine dair 
açıklama yapmamaktadır. Başka bir bilgi de vermemekte ve kaynağını 
belirtmemektedir.29 Gülün Rotterdam Çini Desenleri Kitabı’nda (1830 
civarı) yer alan bir başka çiçek ile üslup benzerlikleri bulunmaktadır.30.
Tüm göstergeler çininin üretim yeri olarak bir Rotterdam imalathanesine 
işaret etmektedir. Teknik uygulamanın kalitesi ve kullanılan (daha önceki 
canlı/parlak mavi ya da sonraki grimsi maviden farklı) koyu kobalt mavisi 
üretim tarihinin 18. yüzyılın ikinci yarısı olduğunu düşündürtmektedir.

2. “Çifte Çapraz Yaprak”/”Çan Çiçeği” (‘Dubbel Kruisblad’/’Klokjes’) desenli 
mavi-beyaz ve mor-beyaz çiniler. Bu, tekrarlanan modüler bir çinidir. Her 
bir çini aynı süse sahiptir ancak bir arada döşendiklerinde çiniler daha 
büyük kendini tekrarlayan desenler meydana getirmektedirler (diyagonal 
bir dekor). Bu tip çini 17. yüzyılın ilk yarısından itibaren çeşitli şekillerde 
üretilmiştir. Ancak hünkâr sofasında bulunanlar DNT ‘ye göre 1800’den 
itibaren üretilenlere açıkça benzemektedir.31 Benzer bir çini Utrecht Çini 
Desenleri Kitabı’nda da (1810-1820 civarı) betimlenmiştir.32 Bu çininin 
üretim tarihi sorun yaratmaktadır. DNT ‘deki bilgilere katı bir biçimde 
bağlı kalınırsa 18. yüzyılda üretilmiş olma olasılığı ortadan kalkmaktadır. 
Ancak, Utrecht Çini Desenleri Kitabı’nda (1810-1820 civarı) ve Rotterdam 
Çini Desenleri Kitabı’nda (1830 civarı) yer alan desenlerin 18. yüzyılın ikinci 
yarısında halihazırda üretilmekte olduklarına dair kanıtlar bulunmaktadır. 
Dolayısıyla 1800’den önce üretilmiş olmaları olasılığını da göz önünde 
bulundurmalıyız.

3. “Sivri Uçlu Yıldız” dekorlu mavi-beyaz çiniler. Bu, tekrarlanan modüler 
bir çinidir. Her bir çini aynı süse sahiptir ancak bir arada döşendiklerinde 

29	 DNT, A.05.02.07, 414.
�0	 Joliet, Modellenboek, no. 59 (yeni)/no. 71 (eski).
�1	 DNT, A.01.12.45-48, 111 ve 140 (renkli figür 65), ve 260.
�2	 Bu desen kitabında tasarımın adı “Kruis Blad”dır (Çifte Çapraz Yaprak /Çan Çiçeği).
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çiniler daha büyük kendini tekrarlayan desenler meydana getirmektedirler 
(diyagonal bir dekor). Bu tip çini 1750’lerden itibaren üretilmekteydi. 19. 
yüzyılda Hollanda’daki pek çok çini imalathanesi bu tip dekora sahip çiniler 
üretiyordu.33 Dekor, hem Utrecht Çini Desenleri Kitabı (1810-1820 civarı)34.
hem de Rotterdam Çini Desenleri Kitabı’nda (1830 civarı) betimlenmişti. 
Hünkâr sofasında bulunan çini Rotterdam Çini Desenleri Kitabı‘ndakine 
çok benzemektedir, dolayısıyla Rotterdam’da yapılmış olması muhtemeldir.35.
En olası üretim tarihi 18. yüzyılın ikinci yarısıdır. Bu tür çini Surp Krikor 
Lusavoriç Kilisesi’nde de kullanılmıştır.

4. Yedi adet “Kanat Yaprak” dekorlu çini “Çifte Çapraz Yaprak/Çan Çiçeği” 
çinili duvarı tamamlamak için kullanılmıştır. Kendini tekrarlayan modüler 
çinilerdir. Her bir çinide aynı süs vardır ancak bir arada döşendiklerinde 
daha büyük, kendini tekrarlayan desenler meydana getirmektedirler 
(diyagonal bir dekor). Ancak bu çiniler hünkâr sofasında başka çinilerle 
döşenmiş bir duvarı tamamlamak için kullanılmıştır, dolayısıyla daha 
büyük bir kendini tekrarlayan desen ortaya çıkmamaktadır. Genel olarak 
bu dekora sahip çinilerin 1800’den sonra Hollanda’daki çeşitli üreticilerle 
imal edildiği düşünülmektedir.36 Çininin yüzeyinde görülebilen kesme 
kalıbının neden olduğu iki çivi deliği nedeniyle çiniler 1865’ten önce 
üretilmiş olmalıdır.  Yani 1800-1865 arası üretilmiş olmaları muhtemeldir. 
Çiniler Rotterdam Çini Desenleri Kitabı’nda (1830 civarı) tasvir edilenlere 
çok benzemektedir. Ancak bu desen kitabındaki çoğu tasarım 18. yüzyılın 
ikinci yarısına aittir.37 Bu nedenle “Kanat Yaprak” dekorlu çinilerin 
Rotterdam’da 18. yüzyıl sonunda halihazırda üretiliyor olması olasıdır. Bu 
tip çini Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde de kullanılmıştır.

5. “Buket” dekorlu altı mor-beyaz çini “Çifte Çapraz Yaprak/Çan Çiçeği” çinili 
bir başka duvarı tamamlamak için de kullanılmıştır. Çini, aralarında 
bir gül ve lalenin de bulunduğu kurdeleyle bağlanmış bir çiçek buketi ile 
süslenmiştir. Süs, standart DNT de dahil olmak üzere Hollanda çinileri 
ile ilgili literatürde bulunmamaktaydı, dolayısıyla yakın zamana kadar 
Hollanda’da bilinmemekteydi. Bu tip çini Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde 
de kullanılmıştır. Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde bulunan diğer çinilerle 
benzerliklerine (ince ve ayrıntılı boya işçiliği, kullanılan belli tondaki mavi 

��	 DNT, A.01.05.52, 223.
��	 Bu	desen	kitabında	tasarımın	adı	‘Punt	Hoeken’	(Sivri	Köşeler)’dir.
�5	 Joliet, Modellenboek, no. 82 (yeni)/no. 42 (eski).
��	 DNT, A.01.05.49, 223, ve renkli figür 52, 110 ve 136.
�7	 Joliet, Modellenboek, no. 81 (yeni)/no. 14 (eski).
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renk) dayanılarak bu çinilerin büyük olasılıkla 18. yüzyılın ikinci yarısında 
Rotterdam’da üretildiği sonucuna ulaşılmıştır.  

6. “Karanfiller” (‘violieren’/ ‘Anjelieren’) dekorlu mor-beyaz bir çini. Bu çini üç 
köşesinde yer alan üç karanfil ile süslenmiştir. Dördüncü köşesinde büyük 
bir çiçek yaprağı süsü bulunmaktadır. Her bir çinide aynı süs vardır ancak bir 
arada döşendiklerinde daha büyük, kendini tekrarlayan desenler meydana 
getirmektedirler (diyagonal bir dekor). Ancak bu çiniler hünkâr sofasında 
başka çinilerle döşenmiş bir duvarı tamamlamak için kullanılmıştır, 
dolayısıyla daha büyük bir kendini tekrarlayan desen ortaya çıkmamaktadır. 
Bu tip çini 1740’lardan itibaren Hollanda’nın çeşitli yerlerinde üretilmiştir.38.
Hünkâr sofasında bulunan çini, 18. yüzyılın ikinci yarısında üretilmekte 
olan desenleri de içeren Rotterdam Çini Desenleri Kitabı’ında (1830 civarı) 
betimlenen tasarıma çok benzemektedir.39 Dolayısıyla çininin Rotterdam’da 
üretilmiş olması muhtemeldir.40 Olası üretim tarihi 18. yüzyılın ikinci 
yarısıdır.

Hünkâr sofasında bulunan Hollanda seramiklerinin olası üretim tarihlerini 
göz önünde bulundurduğumuz zaman 18. yüzyıl ortalarına denk gelen bir tarih 
hiç muhtemel görünmemektedir. 18. yüzyılın ortasından ziyade 18. yüzyıl 
sonuna doğru üretildikleri açıktır. 18. yüzyılın son çeyreği bu seramikler için 
en olası üretim dönemidir ve Rotterdam’da üretilmiş olmaları mümkündür.

Hünkâr sofasında bulunan çinilerden üçü Surp Krikor Lusavoriç 
Kilisesi’nde de kullanılmıştır: “Sivri Uçlu Yıldız”, “Kanat Yaprak” ve “Buket”. 

“Sivri Uçlu Yıldız” hünkâr sofasında en çok kullanılan çinilerden biridir. 
Ancak, Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi deposunda bu tipten sadece dört adet 
kırılmış olarak bulunmuştur. Benzer bir durum Surp Krikor Lusavoriç 
Kilisesi’nde büyük miktarda kullanılan ancak hünkâr sofasında yalnızca 
yedi tane bulunan “Kanat Yaprak” çinisinde de görülebilir.  Dahası hünkâr 
sofasında en çok kullanılan diğer iki tip çini, “Çifte Çapraz Yaprak/Çan Çiçeği” 
ve “Sekizgen İçinde Büyük Çiçek ve Xv. Louis Bordürü” dekorlu çiniler, Surp 
Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde bulunmamaktadır. Öte yandan, Surp Krikor 
Lusavoriç Kilisesi’nde bol miktarda görülen “Benekli Kelebek Çiçekleri” 
dekorlu çiniler de hünkâr sofasında bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, Surp 
Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde bulunan “Buket” dekorlu tüm çini parçaları 
mavi-beyazken hünkâr sofasında bulunan altı çini mor-beyazdır. Hünkâr 

�8	 DNT,	A.01.05.57,	22�	(cf.	215).
�9	 Joliet,	Modellenboek,	no.	90	(yeni)/no	�2	(eski).
�0	 Joliet, Modellenboek, no. 82 (yeni)/no. 42 (eski).
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sofasındaki “Karanfiller” dekorlu çiniler Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde 
bulunmazken kilisenin deposunda bulunan dört benzersiz çini ise hünkâr 
sofasında bulunmamaktadır. 

Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi ve hünkâr sofası arasındaki bağlantıları en 
iyi tanımlayan söz “tamamlayıcılık”tır ve bu bağlantılar büyük tek bir sevkıyata 
ait ve iki kısma ayrılmış çinilerle ilgilendiğimizi göstermektedir: çinilerin 
çoğu sarayın onarımı içindir ancak bazıları Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nin 
dekorasyonunda kullanılmıştır. “Benekli Kelebek Çiçekleri” dekorlu çiniler 
hünkâr sofasında kullanılmamış olsa da bu, söz konusu çinilerin Topkapı 
Sarayı’nda kullanılmadığı anlamına gelmez. Aslında araştırma ilerledikçe 
Topkapı Sarayı’nın diğer odalarında “Benekli Kelebek Çiçekleri” dekorlu ya da 
hünkâr sofasında az miktarda kullanılan diğer türlerden çinileri bulmamız 
olasıdır. Bunun yanı sıra ne Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde ne de hünkâr 
sofasında kullanılmış olan, tamamen yeni tip çiniler de günışığına çıkabilir.

şimdiye kadar bulunan çinilerin üretim tarihleri ve yerleri aslında tek 
bir büyük sevkıyata ait olan çinilerle ilgilendiğimiz fikrini desteklemektedir. 
Hünkâr sofasındaki çinilerin olası üretim tarihi 18. yüzyılın son çeyreğidir. 
Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde kullanılmış çiniler söz konusu olduğunda 
ise daha belirgin olan 1775-1788 tarihlerine ulaşılmaktadır. Rotterdam’ın 
hünkâr sofasında bulunan çinilerin üretim yeri olması çok muhtemeldir.  
Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde bulunan çiniler de Rotterdam’da, daha 
ayrıntılı olarak, Aalmis aile şirketi “Saksı” tarafından üretilmiştir. Surp 
Krikor Lusavoriç Kilisesi ve hünkâr sofası çinileri arasındaki benzerlikler 
tüm bu çinilerin 1775-1788 civarında Hollanda’da üretildiğini ve oradan ithal 
edildiğini göstermektedir. 

Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde bazı tip çiniler büyük miktarlarda 
alınmışken bazı benzersiz örnek çinilerin de günümüze kadar kalmış olması 
Galatalı Ermeni bir tüccarın bunları ithal etmiş olduğunu düşündürtmektedir. 
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Sarayın resmi tedarikçisi olan ve Hollanda’da bağlantıları bulunan41 Galatalı 
Ermeni tüccar, aynı üreticiden –Rotterdam’daki Aalmis- farklı tipteki çinilerin 
örneklerini istemiş olabilir. Bu örnek çiniler son kararı vermek için kullanılmış, 
bazı süsler çeşitli nedenlerle beğenilmeyerek sipariş edilmemiştir. Diğer 
tasarımlar belli ki onaylanmış ve bunlardan Rotterdam’a büyük miktarlarda 
ısmarlanmıştır. Bu tasarımların ortak yanı ya günün modası Barok-Rokoko 
dekorlu tekrarlanan modüler çiniler ya da Osmanlı Barok-Rokokosunun bir 
diğer gözde motifi olan “Buket” dekorlu çiniler olmalarıdır.  Bu çiniler İstanbul’a 
ulaştığında çoğu saraya götürülmüş ancak bir kısmı da Surp Krikor Lusaroviç 
Kilisesi’nde kullanılmıştır. Kilisede kullanılan çiniler büyük olasılıkla saraya 
yapılan bu büyük sevkıyattan arta kalanlardır. Kilisede bulunan bazı çinilerin 
büyük miktarlarda sipariş edilmemiş olması (Ermeni tüccarda kalan örnek 
çiniler) ve “Benekli Kelebek Çiçekleri” çinisinin üzerinde is lekeleri olması 
nedeniyle bunların arta kalan, sarayın istemediği ama daha sonra Ermeni 
tüccar tarafından Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’ne bağışlanmış ya da satılmış 
olması ve 1771 yangınından sonra kilisenin süslemesinde kullanılmış çiniler 
olmaları muhtemeldir.

Hünkâr sofasında bulunan Hollanda çinileri olası üretim tarihi konusunda 
tutarlı bir resim ortaya koymaktadır. Ancak hünkâr sofası ve kiler arasındaki 
ışık girmesi için açılmış (servis) penceresinin duvarları ilk bakışta kafa 
karışıklığı yaratmaktadır. Kiler hâlâ orijinal 17. yüzyıl dekorunu korusa 
da hünkâr sofası 18. yüzyılın son çeyreğinde Hollanda çinileri ile yeniden 
döşenmişti. Iki oda arasındaki pencerenin duvarları da Hollanda çinileri ile 
kaplanmıştı. Ancak bu çiniler olası üretim tarihleri yüzünden karmaşık bir 
durum ortaya koymaktadır. Çoğu çini “Küçük Çiçek” desenli mavi-beyaz çini 
tipindedir. Süs üzerinde tamamen açmış bir gülün, bir gül tomurcuğunun 
ve koyu renkli sivri uçlara sahip yaprakların bulunduğu bir dal şeklindedir. 
Çinide köşe motifi bulunmamaktadır. Bu tip “Küçük Çiçek”, Hollanda çinileri 

�1	 17.	yüzyılda	İran’dan	(özellikle	Yeni	Culfa)	ve	Osmanlı	İmparatorluğu’ndan	(özellikle	Halep,	İzmir	ve	
İstanbul)	gelen	Ermeni	tüccarlar	Hollanda’ya	yerleşti.	Hollanda’dan	(özellikle	Amsterdam)	Orta	Doğu	
yoluyla	Uzak	Doğu’ya	uzanan	Ermeni	ticaret	ağının	bir	kısmını	oluşturdular.	Hollanda’daki	Ermeni	
nüfus	göreceli	olarak	küçük	de	kalsa	Hollanda’daki	Ermeni	tüccarlar	Hollanda	ile	Osmanlı	ve	İran	
arasındaki	ticari	bağlantılarda	önemli	rol	oynadılar.	Bu	Ermeni	ağı	yoluyla	Hollanda’dan	ihrac	edilen	
mallar	arasında	Hollanda	çinileri	de	bulunuyordu.	Katolikliğe	geçen	Ermeni	tüccarlar	David,	Pablo	
ve	Jácome	de	Zucar	(aslen	Yeni	Culfa’dan)	1�70-79	yılları	arasında	İspanyol	şehri	Cádiz’de	bulunan	
Santa	Maria	Kilisesi’nin	dekorasyonu	için	Hollanda	İncil	çinileri	ile	hükümdarlar	ve	azizlerin	tasvir	
edildiği	çiniler	ithal	etmişlerdi.	Cádiz’deki	Hollanda	çinileri	ve	Ermeni	ticaret	ağı	için	bkz.	J.	M.	dos	
Santos	Simões,	Carreaux	céramiques	hollandais	au	Portugal	et	en	Espagne,	Den	Haag,	1959,	10�-108;	
Péman	 César,	 ‘Alicatados	 holandeses	 en	 Cádiz’,	 Archivio	 Español	 de	 Arte,	 XXXV	 (19�2),	 no.	 1�8,	
177-180;	Carswell,	Kütahya,	II,	�0-�1;	idem,	New	Julfa.	The	Armenian	Churches	and	Other	Buildings,	
Oxford	19�8,	�-15;	Ulrike	ve	Johann	Brinkmann,	 ‘Een	bijzondere	betegeling	 in	Cadiz’,	Tegel,	XVII	
(1989),	19-21.
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ile ilgilenen akademisyenlerce bilinmemektedir, dolayısıyla Hollanda çinilerine 
dair yayınlarda bulunmamaktadır.  “Küçük Çiçek” dekorlu çiniler Frizya’ya 
özgü olsa da bu çeşidi diğer Frizya “Küçük Çiçek”lerine benzememektedir. Bu 
çinilerin yanı sıra pencerenin duvarlarını tamamlamak için iki tür Hollanda 
çinisi daha kullanılmıştır: Hünkâr sofrasındaki “Çifte Çapraz Yaprak”/”Çan 
Çiçeği” çinileri döşeli duvarın eksiklerini tamamlamak için kullanılan “Buket” 
türü mor-beyaz bir çini ve Barok-Rokoko kıvrımları çiçek ve bitki biçimli süsleri 
bulunan mavi-beyaz bir çini. Bu tekrarlanan modüler bir çinidir. Her çininin 
üzerinde aynı süs bulunmaktadır ancak çiniler bir arada döşendiklerinde 
kendini tekrarlayan daha büyük desenler oluşturmaktadırlar (diyagonal bir 
dekor). Bu örnekte ortasında bir çiçek-bitki unsuru bulunan Barok-Rokoko 
kıvrımlarıyla çevrili bir dekor ortaya çıkmaktadır. DNT ’ye göre bu tip 
çiniler 1800’lerden itibaren üretilmeye başlanmıştır. Ancak söz konusu dekor 
Rotterdam Çini Desenleri Kitabı‘nda da (1830 civarı) yer almaktadır, daha 
önce de belirtildiği gibi bu kitap 18. yüzyılın ikinci yarısında üretilmekte olan 
çinileri de kapsamaktadır.42 Dolayısıyla 18. yüzyılın son çeyreğinde üretilmiş 
olmaları olasıdır. Bu yolla çinilerin iki olasılığa işaret ettikleri görülmektedir. 
İlk senaryo tüm çinilerin hünkâr sofasının onarımı sırasında aynı zamanda 
kullanıldıklarıdır. Bu tıpkı hünkâr sofasında kullanılan diğer çiniler gibi 
tüm çinilerin 18. yüzyılın son çeyreğinde üretilmiş oldukları anlamına 
gelecektir.  Ancak ikinci ve daha olası senaryo iki benzersiz çininin (“Buket” 
ve “çiçek süslü Barok-Rokoko kıvrımları”) varolan çinili duvarların tamirinde 
kullanıldığıdır. Bu iki benzersiz çini “Küçük Çiçek” dekorlu çiniler halihazırda 
oradayken hünkâr sofasının 18. yüzyılın son çeyreğindeki onarımı sırasında 
kullanılmıştır. Elimizde ikinci senaryonun gerçekleştiğine dair ipuçları 
bulunmaktadır. Ancak bu ipuçları bizi Kahire’ye götürmektedir. 

3. Sultan III. Mustafa’nın Kahire’deki Sebil-küttabı
Az sayıda da olsa hünkâr sofası ve kiler arasındaki pencerede kullanılan 

“Küçük Çiçek” desenli çiniler Sultan III. Mustafa’nın Kahire’deki sebil-küttabında 
(inşası Hicrî 1172-1173 /Miladî 1758-1760) kullanılmıştır. Bu çini dışında sebil-
küttab başka tip bir “Küçük Çiçek” çinisi ve peyzaj çinileri ile bezenmiştir.    
1. Peyzaj çinisi çift halkalı ve köşe motifi olarak dört adet kobalt mavisine 

boyanmış öküz başına sahip beyaz bir çinidir. Halkanın içine yapılan 
resimler farklılık göstermektedir: şehir, köy, çiftlik, köprü, kapı, kilise 
ve kale peyzajları. Üzerinde gemilerin yüzdüğü göller, nehirler; tepeler, 
ağaçlar ve çalılıklar, bulutlu gökyüzleri ile inek, boğa, öküz, koyun, at ve 

�2	 DNT,	A01.0�.0�,	20�;	ve	Joliet,	Modellenboek,	no.	�5	(yeni)/no	8�	(eski).
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köpek gibi çeşitli hayvanlar da görülür. Sürüleri ile birlikte çobanlar, yolda 
giden ata ya da at arabasına binmiş yolcular, konuşan ya da öpüşen aşıklar, 
avcılar, balıkçılar, tarlalarında çalışan, hasat yapan ya da ineklerini sağan 
çiftçiler, ellerinde mallarıyla seyyar satıcılar, doğanın keyfini çıkaran 
kadın ve erkekler, kuyudan su çeken ya da birbirleriyle konuşan kişiler gibi 
insan figürleri de görülmektedir. Farklı peyzajların sayısı sonsuzmuş gibi 
görünse de bazı çinilerin aynı dekora sahip oldukları açıktır. Bu, türlerinin 
tek örneği olan çinilerle değil, delikli şablonlarla seri olarak üretilmiş ancak 
en az tekrarı sağlamak için farklı manzaralardan oluşan karışık gruplar 
halinde satılan çinilerle ilgilenmekte olduğumuzu göstermektedir. Bu tür, 17. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren üretilmeye başlanan ve sık rastlanan bir 
Hollanda çinisidir.43 Ancak çinilerin bazıları Bavyeralı Kurfürst Maximilian 
Emanuel için 1716-1719 yılları arasında mimar Joseph Effner (1687-1745) 
tarafından yapılan Rokoko tarzındaki Pagodenburg bahçesi kasrını 
(Münih’teki Nymphenburg Sarayı’nın bir parçası) süslemek için kullanılan 
çinilerle aynıdır. Bu kasırda kullanılan mavi-beyaz “çin işi” (“chinoiserie”) 
çiniler Rotterdam’da kurulmuş olan bir çini üreticisi, muhtemelen de “Saksı” 
imalathanesinin sahibi baba Jan Aalmis (1707-1755) tarafından yapılmış 
olmalıdır.44 Kahire çinilerinin de Rotterdam’da yapılmış olduğu fikri 
Rotterdam’daki çini imalathanelerine atfedilen çinilerle benzer dekorlara 
sahip bazı çiniler ile desteklenmektedir.45

2. Sebilde kullanılan ikinci tip bir çini ise “Küçük Çiçek” desenli beyaz bir 
çinidir. Bu tip çininin iki çeşidi vardır. Biri büyük paneller için çok sayıda 
kullanılmış (≥ %95), ikinci çeşit ise az miktarda olmak üzere (≤ %5) 
bordürlerde kullanılmıştır. İlk çeşitteki süsler üzerinde zambağa benzeyen 
iki çiçek ve sivri yapraklar bulunan bir daldan oluşmaktadır. Çinide köşe 
motifi yoktur, bu yüzden de boş ve beyaz görünmektedir. İşçiliği biraz 
mekanik ve kaba görünmektedir. İkinci çeşitteki süs, üzerinde açmış bir 
gül, bir gül tomurcuğu ile uçları koyu renkte sivri yapraklar bulunan bir 
daldan oluşmaktadır. Bu çinide de köşe motifi bulunmamaktadır. Ancak bu 
çeşidin uygulaması daha canlıdır. İlginç bir biçimde çininin aynısı Topkapı 
Sarayı’ndaki hünkâr sofası ve kiler arasındaki pencerede de kullanılmıştır. 

 “Küçük Çiçek” çinisinin iki çeşidi de Hollanda çinileri ile ilgilenen 
akademisyenlerce bilinmemekteydi, dolayısıyla konuyla ilgili yayınlarda yer 

��	 DNT, A.03.01-05 (özellikle A.03.01.24), 364-381.
��	 De Jonge, Nederlandse tegels, 102-103, figürler 119a-c; Wilhelm Joliet, Rotterdamer Wandfliesen in der 

Pagodenburg im Schlosspark von Nymphenburg zu München, Königswinter, 1999.
�5	 Wilhelm	 Joliet,	 Rotterdamer Fliesen im Wilstermarsch-Zimmer des Museums für Kunst und Gewerbe, 

Hamburg, Königswinter	s.a.,	çini	no.	21	(çobanlı	bir	sahne	çeşitlemesi);	ve	DNT,	A.0�.0�.0�,	�80	(bir	av	
sahnesi	çeşitlemesi).
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almadılar. “Küçük Çiçek” dekorlu çiniler Frizya’ya özgü olsalar da iki çini de 
Frizya “Küçük Çiçek”lerine benzememektedir. Dolayısıyla ilk adımda hem 
peyzaj çinilerinin hem de “Küçük Çiçek” çinilerinin 18. yüzyıl ortalarında 
aynı Rotterdamlı üretici, muhtemelen Aalmis tarafından üretilmiş olduğu 
sonucuna ulaşmak mantıksız değildir.

 Kahire’deki Hollanda çinileri üzerine çalışmam sırasında Kahire’de 
kullanılan peyzaj çinilerinin ve “Küçük Çiçek” dekorunun iki çeşidinin 
bulunduğu çinilerin 18. yüzyıl ortalarında aynı Rotterdamlı üretici, 
muhtemelen Aalmis tarafından üretildiği sonucuna ulaşmış ve bu çinilerin 
aslında hünkâr sofasındaki pencerede kullanılan “Küçük Çiçek” çinileri 
ile aynı lota ait olduğunu ileri sürmüştüm. Bu, hem Kahire’de hem de 
İstanbul’da aynı dekora sahip çinilerin neden bulunduğunu açıklayabilir. 

“Küçük Gül” çinilerinin çoğu İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda kullanılırken 
kalan birkaç güllü çini daha sonra sebil-küttabta kullanılmak üzere peyzaj 
ve “Küçük Çiçek” çinileri ile birlikte Kahire’ye gönderilmişti. Dolayısıyla 
Kahire’ye gelen Hollanda çinilerinin İstanbul’dan gönderilmiş olmaları 
muhtemeldir. 6-15 Ekim 1756 (Hicrî 1170) tarihli bir Osmanlı belgesi bu 
Hollanda çinilerinin ithaline atıfta bulunuyor olabilir. Sultan III. Osman’ın 
(1754-1757) bu fermanı Belgrad’daki Osmanlı yetkililerine viyana’dan 
Belgrad’a ulaştıktan sonra acilen on iki kutu çiniyi İstanbul’a göndermelerini 
emrediyordu. Belge “Beç canibinden yapılub” diye bahsetmektedir ancak 
bu Anhegger’in ileri sürdüğü gibi söz konusu çinilerin viyana’da yapıldığı 
anlamına gelmeyebilir.46 Aksine, saray adına Galata’da bulunan bir İngiliz 
tüccar tarafından sipariş edilen çinilerin Habsburg-Osmanlı sınırından 
sevk edilmek üzere viyana’da bekletiliyor olması daha olasıdır. Belgede 
sözü edilen çinilerin gerçekten de İstanbul ve Kahire’de kullanılan çiniler 
olmaları olasılık dışı değildir. Belgeye göre 1757 yılının başında İstanbul’a 
ulaşmış olması gereken çinilerin Sultan III. Osman’ın “imparatorluk 
binaları”nda kullanılması amaçlanmıştı. Kullanılan kelimelerin belirsiz 
olması her olasılığı akla getirmektedir. Çinilerin Topkapı Sarayı’nda ya 
da III. Osman’ın başka bir inşaat projesinde kullanılması amaçlanmış 
olabileceği gibi III. Osman döneminde başlanan ancak III. Mustafa 
döneminde bitirilen Kahire’deki sebil-küttab projesi için de getirtilmiş 
olabilirler. Hollanda çinilerinin esas varış adresi neresi olursa olsun çinilerin 
Kahire’ye İstanbul yoluyla ulaşmış olmaları ihtimali yüksektir. Eğer 

��	 Ahmet	Refik,	“İznik	çinileri”,	Darülfünun Edebiyat Fakültesi mecmuası,	VIII	(19�2),	sayı	�,	��-5�,	5�;	ve	
Robert	Anhegger,	“Quellen	zur	osmanischen	Keramik’,	(=	Chapter	XII	in)	Katharina	Otto-Dorn”,	Das 
islamische İznik,	Berlin,	19�1,	1�5-195,	179.	Refik’in	metninde	“Beç	canibinden	yapılub”	denmekte-
dir;	Anhegger	ise	“in	Wien	verfertigt”	şeklinde	çevirmiştir.	
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çinilerin sarayda kullanılması istenmişse muhtemelen uygun olmadıkları 
için büyük kısmı esas varış adresinde kullanılmamıştı. Ancak eğer aslında 
sebil-küttabta kullanılmak için getirildilerse “Küçük Gül” çinilerinin çoğu 
sultan söz konusu dekoru beğendiği ve sarayının onarımında kullanmak 
istediği için sarayda kalmıştı. Çinilerin her iki yer için de kullanılmak üzere 
ısmarlanmış olması ya da III. Osman’ın ölümüyle (30 Ekim 1757) çinilerin 
kullanılacağı onarım çalışmasının devam etmemiş olması da mümkündür. 
Böylece III. Osman’ın halefi III. Mustafa Hollanda çinilerinin varisi olmuş 
ve Kahire’deki sebil-küttab projesinde kullanılmasını istemiş olabilirdi.
Olaylar tam olarak nasıl olmuşlarsa olsunlar Kahire ve İstanbul’da bulunan 

“Küçük Gül” seramikleri arasında bir bağ olması oldukça muhtemeldir. 
Dahası bu, III. Osman’ın 1756-1757 yılları arasında hünkâr sofasının 
onarımı işine giriştiğine dair ilk sağlam kanıttır. Yani hünkâr sofası ve kiler 
arasındaki pencerede bulunan “Küçük Gül” desenli Hollanda çinileri, hamam 
koridorundaki ve hünkâr sofasındaki III. Osman’dan bahseden kitabe ile 
birlikte bu onarım çalışmasından geriye kalanlardır. Ancak geçidin çinili 
duvarlarının tamirinde ve hünkâr sofasında kullanılan diğer tüm çiniler 18. 
yüzyılın son çeyreğinde, büyük olasılıkla 1775-1788 arasında, yapılmış olması 
gereken ikinci bir onarıma aittirler. Dolayısıyla hünkâr sofasının Hollanda 
çinileri, sofanın Barok-Rokoko tarzındaki yenilenme çalışmaların sırasında 
geçirilen iki farklı aşamayı göstermekte ve şimdiye dek varsayılandan çok 
daha karmaşık bir Baugeschichteye işaret etmektedir. Sanat tarihçilerince 
genel olarak kabul edilen III. Osman’ın onarım çalışmalarından ayrı olarak 
Sultan I. Abdülhamid (1774-1789) döneminde yapılmış olan ikinci bir onarım 
ile karşı karşıyayız.  Genel olarak düşünülenin aksine hünkâr sofasının 
Hollanda çinileri büyük olasılıkla III. Osman dönemindeki ilk onarıma değil, 
I. Abdülhamid’in yaptırdığı ikinci onarıma aittir. Yalnızca pencerede bulunan 

“Küçük Gül” çinileri ilk onarımdan kalmadır.

4. Topkapı Sarayı: Hünkâr hamamı
Daha önceki hünkâr sofası gibi hünkâr hamamının da III. Osman tarafından 

1754-1757 yılları arasında yeniden dekore edildiğinin sanat tarihçilerince genel 
olarak kabul edildiğini gördük. Bu varsayım hamam koridorunda ve hünkâr 
sofasında III. Osman’ın adının geçtiği kitabelerin bulunmasına dayanmaktadır. 
Ancak artık hünkâr sofasının şu anki iç dekorasyonunun yalnızca kısmen III. 
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Osman’ın onarım çalışmalarının sonucu olduğu ve çoğunlukla I. Abdülhamid 
döneminde yapıldığı ortaya çıktığına göre hamamdaki Hollanda çinilerinin kim 
tarafından oraya konulduğunu ortaya çıkarabilmek için hünkâr hamamının 
içini de incelemeliyiz.   

Hollanda çinileri ikinci odanın sol yanındaki Barok-Rokoko çeşmenin 
yakınında bulunan kandillik nişinde görülmektedir. Niş, dört farklı türde çini 
ile döşenmiştir:
1. Mavi-beyaz Kütahya çinileri: Aynı türden çini (Carswell Jeruzalem Tip 

2a47) şu anda Kudüs’teki Surp Hagop Ermeni Patrikliği’nde (onarım tarihi 
1727 ve 1737 arasındadır), Kayseri’deki Ulu Cami’de, Hekimoğlu Ali Paşa 
Camisi’nde (inşası 1734-1735) ve İstanbul’daki Surp Krikor Lusaroviç 
Kilisesi’nde (onarım tarihi 1733) 48 bulunmaktadır. İstanbul’daki Sadberk 
Hanım Müzesi’nin49 ve Kayseri Arkeoloji Müzesi’nin50 koleksiyonlarında 
Tip 2a’nın örnekleri bulunmaktadır.  Tip 2a’nın ortasında deniz tarağı 
şeklinde bir çiçek bulunmaktadır. Tip 2a’nın ortasında yuvarlak bir 
çiçek (Carswell Jeruzalem Type 2) ya da rozet (Carswell Jeruzalem 
Tip 2b) bulunan çeşitleri şu anda Kudüs’teki Surp Hagop Ermeni 
Patrikhanesi’nde ve İstanbul’daki Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde 
bulunmaktadır.51 Üç çeşit daha vardır: Carswell Jeruzalem Tip 2c ve 
2d52; ve Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’ndeki çok daha küçük (çeyrek 
çini) tip çini.53 Carswell ve Kürkman bu tip Kütahya çinisini 18. yüzyılın 
ilk çeyreğine tarihleseler de54 bu çinilerin bulunduğu yapıların inşa 
ve onarım tarihleri üretim tarihinin 1720’ler ve 1730’lar olduğunu 
düşündürmektedir. Tip 2a çinileri hünkâr hamamından başka Topkapı 
Sarayı’ndaki ocaklı sofa55 ve sünnet odasında bulunmaktadır. Hem 
ocaklı sofada hem de sünnet odasında bu çiniler eski çini kaplamalarının 
onarımında kullanılmıştır. Hünkâr hamamındaki mavi-beyaz Kütahya 
çinileri muhtemelen önce başka bir yerde kullanılmış, daha sonra 

�7	 Carswell, Kütahya, II, 43.
�8	 Carswell, Kütahya, II, 77-80; Tişkaya, Lusavoriç, 42-52, 83-103, 118-119, 122-123; Kuban, Hekimoğlu Ali 

Paşa Külliyesi, 43-46; ve Denny, Hekimoğlu Ali Paşa Mosque, 81-87.
�9	 Carswell, Kütahya çini ve seramikleri, 49-102, 94, no. K.117.
50	 Carswell, Kütahya, II, 79: parçalar aslen Efkere’deki bir Ermeni manastırındandır.
51	 Carswell, Kütahya, II, 78.
52	 Carswell, Kütahya, II, 43.
5�	 Tişkaya, Lusavoriç, 95-103.
5�	 Carswell, Kütahya çini ve seramikleri, 94, K.117 (Tip 2a): ‘18. yüzyılın ilk çeyreği’; ve Kürkman, Kütahya 

çini ve seramikleri, 244, no. 326 (Tip 2b): ‘18. yüzyılın ilk çeyreği’.
55	 Carswell, Kütahya, II, 78.
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şimdiki yerlerinde tekrar kullanılmıştır. İçinde mavi beyaz Tip 2a 
Kütahya çinilerinin, dış cephede ise mavi-beyaz Hollanda çinilerinin 
çeşitli dönemlerden Osmanlı çinileri ile birlikte kullanıldığı sünnet 
odasında da benzer bir durum söz konusudur. Her iki tip çini de büyük 
olasılıkla sünnet odasının onarımı sırasında kullanılmıştır. ‘Dubbele 
strikken’ (Çifte Kurdele/Çifte Düğüm) dekorlu Hollanda çinileri 1775 
civarından itibaren üretilmeye başlanmıştır.56 18. yüzyılın son çeyreğine 
ait bu çinilerin hamamın kandillik nişinde olduğu gibi 18. yüzyılın ilk 
çeyreğinde üretilmiş Kütahya çinileri ile birlikte kullanılmış olması, 
sünnet odasında yapılan onarımın Topkapı Sarayı’nda yapılan ve 
hünkâr hamamı ile hünkâr sofasının da dahil olduğu büyük bir onarım 
çalışmasının parçası olduğunu göstermektedir.57

2. ‘Hoekanjelieren’ (Köşe Karanfilleri) dekorlu mor-beyaz Hollanda çinileri. Bu 
tip çiniler 1740’lardan itibaren Hollanda’nın çeşitli yerlerinde (Harlingen, 
Makkum, Utrecht) üretilmekteydi. Hünkâr hamamında bulunan çini 
18. yüzyılın son çeyreği ile 19. yüzyıl başında Frizya’nın Makkum ve 
Harlingen kentlerinde üretilen bir çininin biraz değişmiş halidir. 58 Hünkâr 
hamamındaki bu çini de büyük olasılıkla 18. yüzyılın son çeyreğine aittir.

3. Bir miktar mor süslü mavi-beyaz Hollanda çinisi parçaları: Bu tip çininin 
adı ‘Rotterdams rozet-ruitje’dir (Rotterdam rozet kare) ve Hollanda’nın 
çeşitli yerlerinde 1775 civarından itibaren üretilmiştir (Harlingen, Makkum, 
Rotterdam, Utrecht)59 Dekor Rotterdam Çini Desenleri Kitabı‘nda (1830 
civarı) yer almaktadır.60 1775 tarihi önemlidir, zira Topkapı Sarayı’ndaki 
Hollanda çinilerinin daha eski tarihler yerine I. Abdülhamid ve III. Selim 
döneminden kalma olduğu ve 1770’lerin sonundan itibaren döşenmeye 
başlandığı tezini desteklemektedir. Hünkâr sofasındaki bazı çiniler gibi bu 
çini de muhtemelen Rotterdam’daki bir çini imalathanesince üretilmiştir.

4. “Buket” dekorlu iki mor-beyaz çini. Bu çini aralarında birer gül ve lalenin 
de bulunduğu, kurdeleyle bağlanmış bir buket çiçekle süslenmiştir. Bu tip 
mavi-beyaz çini Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde de bulunmaktadır. Surp 
Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde bulunan diğer çinilerle olan benzerliklere 
(ince, detaylı boya işçiliği ve kullanılan mavi renk) dayanılarak bu çinilerin 

5�	 DNT,	A.01.12.09,	25�.
57	 Cf.	 Necipoğlu,	 Topkapı,	 19�:	 “Bu	 cephede	 çeşitli	 çiniler	 daha	 sonraki	 bir	 tarihte	 yeniden	 biraraya	

getirilmişse	de	[…]”.
58	 DNT, A.01.05.58, 147 (renkli figür 82), 177 ve 224; ve Hans-Jürgen Heger, “Flörsheimer tegels met het 

decor Hoekanjelieren”, Tegel, XXVII (1999), 39.
59	 DNT, A.01.12.25, 111, 138 (renkli figür 59), 157 (renkli figür 102), 179 ve 257.
�0	 Joliet, Modellenboek, no. 175/no. 21.
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büyük olaslıkla 18. yüzyılın ikinci yarısında Rotterdam’da yapıldığı ve 1775-
1788 arasında Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin onarımında kullanıldığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra bir dizi “Buket” çinisi “Çifte Çapraz 
Yaprak/Çan Çiçeği” çinileri ile döşenmiş bir hünkâr sofası duvarını ve “Küçük 
Çiçek” çinileriyle kaplanmış hünkâr sofası ve kiler arasındaki pencere 
duvarlarını tamamlamak için kullanılmııştır. Aynı tip çini saraydaki diğer 
bazı odalarda da bulunmaktadır.61

Bu çinilerin üretim tarihleri bir kez daha 18. yüzyılın son çeyreğine işaret 
etmektedir. Bu, söz konusu Hollanda çinilerinin hünkâr sofası ve sünnet 
odasının Barok-Rokoko tarzında yenilenmesi için yapılan aynı çalışmanın 
parçası olarak kullanıldığını düşündürmekte ve bunun Topkapı Sarayı’nın 
diğer bazı odalarını da içeren büyük bir projenin parçası olması gerektiğini 
açıkça göstermektedir. 

Sonuç
Yapılan araştırmalar sayesinde bazı ön sonuçlara ulaşmak mümkündür: 

1. İstanbul’daki çeşitli binalarda ve Kahire’deki sebil-küttabta kullanılan 
Hollanda seramikleri arasında yakın bir bağ bulunmaktadır ancak hepsi 
18. yüzyıla ait olsalar da bu yüzyılın farklı dönemlerine tarihlenebilirler: 
18. yüzyıl ortası ve 18. yüzyılın son çeyreği. Seramiklerin çoğunun büyük 
olasılıkla Rotterdam’da, Aalmis ailesinin imalathanesi “Saksı”da yapılmış 
olduğuna dair güçlü deliller bulunmaktadır. Ancak bu, Hollanda’nın başka 
yerinde başka bir imalathane tarafından yapılmış olmaları olasılığını 
ortadan kaldırmamaktadır çünkü çinilerin başlangıçta iki büyük sevkıyatla 
geldiklerine ve içlerinde başka yerde yapılmış çinilerin de bulunabileceğine 
dair kanıtlar vardır.

2. İlk sevkıyat İstanbul’a 1757 civarında ulaşmış ve muhtemelen bir İngiliz 
tüccar tarafından ithal edilmiş olmalıdır. Bu sevkıyatla gelen çiniler 
Topkapı Sarayı (hünkâr sofası ve kiler arasındaki pencere ve Sultan III. 
Mustafa’nın Kahire’de yaptırdığı sebil-küttab için kullanılmıştır. İkinci 
ve büyük sevkıyat İstanbul’a 1775-1788 yılları arasında, muhtemelen 1775-
1779 arasında, gelmiş ve Topkapı Sarayı’nda yapılan büyük bir onarım 
projesinde kullanılmış olmalıdır. Hünkâr sofası, hünkâr hamamı ve 
sünnet odasında kullanılan Hollanda çinilerinin tümü bu ikinci sevkıyatla 
gelmiştir ve bu çalışmanın konusu olmasa da Topkapı Sarayı’nın diğer 
kısımlarında kullanılan başka çinileri de içermekteydi. Surp Krikor 
Lusavoriç Kilisesi’nin Hollanda çinileri de bu sevkıyata dahildir. Bu, 

�1	 Bkz.	Deniz	Esemenli,	Topkapı Sarayı’nın mimari süslemeleri,	�	cilt,	İstanbul,	1997	(Topkapı	Sarayı’ndaki	
tüm	mimari	süsler	üzerine	yayımlanmamış	katalog,	2005’te	yerinde	incelenmiştir).
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sarayın tedarikçisi olarak Ermeni bir tüccarın varlığını düşünürmektedir. 
Dolayısıyla her iki sevkıyatın da İstanbul’a Osmanlı sarayının isteklerini 
yerine getiren aracı tüccarlar yoluyla ulaşmış olması muhtemeldir.

3. Çinilerin çoğu mavi-beyaz, bazıları mor-beyaz, ya çiçek-bitki desenli, günün 
modası Barok-Rokoko süslü ya da ikisinin karışımıdır. Bu, söz konusu 
Hollanda çinilerinin Osmanlı Barok-Rokoko iç dekorasyonunda bir “çin 
işi” (chinoiserie) unsuru olarak önemli bir rol oynadığını açıkça ortaya 
koymaktadır. Topkapı Sarayı’nda ise çiniler kimi zaman sarayın içini 
dönemin egemen uluslararası tarzı olan Barok-Rokokoya dönüştürmek için 
yapılan kapsamlı yenileme çalışmalarında kullanılmıştır. 

4. Hollanda çinilerinin ithal edilmiş olması 1750’lerden sonra günün modası 
çinilerin Osmanlı’daki yerel üretiminin yok oluşuna da işaret etmektedir. 
Ancak zevklerdeki bu değişimin Osmanlı çini üretiminin yok olmasından mı 
yoksa yokoluşun zevklerdeki değişimden mi kaynaklandığı sorusu cevapsız 
kalmaktadır.  

5. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Hollanda çinileri Osmanlı sanat tarihi için 
çok önemli ancak şimdiye kadar göz ardı edilmiş kaynaklardır. Bu Topkapı 
Sarayı’nda kullanılan Hollanda çinileriyle açıkça ortaya konmaktadır. 
Örneğin hünkâr sofasının çinileri ve Barok-Rokoko tarzındaki iç dekorasyonu 
III. Osman dönemine atfedilse de çinilerin üretim yılları nedeniyle bu 
mümkün değildir.  Dolayısıyla çiniler ve iç kısmın diğer ilgili yerleri III. 
Osman’ın Barok-Rokoko yenileme programının bir parçası olamazlar, 
1775-1788 yıllarında I. Abdülhamit’in yaptırdığı onarım projesine dahil 
olmalıdırlar. 

6. İstanbul ve Kahire’deki Hollanda çinileri arasındaki bağlantılar 18. yüzyılın 
ikinci yarısında Osmanlı sarayının Hollanda çinilerinin ülkeye girmesinde 
ve yayılmasında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu öncü rol 18. 
yüzyılın sonunda Cezayir ve Halep gibi Osmanlı şehirlerinde neden gittikçe 
daha fazla Hollanda çinisinin ortaya çıktığını açıklayabilir. Ancak bu da 
yazılması gereken başka bir tarihtir.

Özet: 17. ve 18. yüzyıllarda Hollanda çinilerinin Osmanlı İmparatorluğu topraklarında 

kullanımı fazla bilinmeyen bir konudur. Çalışma, mimari eserlerdeki Hollanda çini 

kullanımlarını araştırarak tarih, motif, üretim konularında yeni bilgilere ulaşmakta ve 

Osmanlı-Hollanda ilişkilerinin bilinmeyen bir boyutunu ortaya koymaktadır. 
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