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ÖZET
Hediye verme geleneği ilk çağlardan itibaren süre gelen insana özgü bir davranış ve
alışkanlık biçimidir. Doğum, düğün, bayram, özel günler ve hatta ölümde bile eskiden beri
bu alışkanlık süre gelmektedir. Bulunulan çağda özel günlere hızla yenileri eklenmiş,
gelişmiş olan teknoloji ve iletişim araçları ile yaygın hale gelmiş “hediye kültürü” dünya
çapında büyük bir sektöre dönüşmüştür.
Makineleşme sonucu birçok alanda olduğu gibi, hediyelik eşya sektöründe de önemli maddi
kaygılar oluşmaktadır. Hediyelik eşyada ön planda tutulması gereken tasarım özellikleri göz
ardı edilmemiştir. Dünyada ki yeni gelişmeler, kültürlerarası ilişkiler, hızlı iletişim ve daha
pek çok nedenle hediyelik eşya sektöründe, tasarlanan ürünlerin pratik, sembolik ve estetik
açıdan işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri oldukça önemli görülmektedir. Seramik
hediyelik eşyalarda çağın gereksinimlerine yanıt veren, sağlıklı, kullanışlı, estetik, kalıcı
ürünlerin üretilmesinde örnek olması umulan bu çalışmada, yerleşik tasarım bilgileri, sosyal
ve toplumsal veriler, seramik ürün ve üretim tekniklerine uygun tasarımlar geliştirilmeye
çalışılmıştır. Tekerleğin icadı ile yaklaşık aynı tarihlere rastlayan çömlekçi çarkının
bulunuşu, çanak- çömlek imalatının daha seri ve kolay bir biçimde üretilmesini sağladığı
gibi, seramik ürünlerin de gelişimine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Pişirme ve sır
tekniklerinin gelişimiyle birlikte daha nitelikli ve sağlam ürünler elde edilmiştir.
“Çömlekçi Çarkında Üretilen Çağdaş Hediyelik Eşya Tasarımına İlişkin Özgün
Uygulamalar” adlı araştırmayla, yapılan seramik tasarımlarında form, estetik, biçim
kuralları göz önünde tutularak, bu bağlamda çalışma yapan günümüz çağdaş seramik
sanatçılarının çalışmaları, araştırılmış ve seramik teknikleri içinden geleneksel çömlekçi
çarkı ve at temalı tasarımlarla sınırlandırılmış, terra cotta ve sırlı, elektrikli fırında pişirilmiş
özgün seramik formlar üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çömlekçi çarkı, hediyelik eşya, seramik, tasarım, torna.
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UNIQUE APPLICATIONS OF CONTEMPORARY GIFT ITEM DESIGN
PRODUCED IN POTTERY WHEEL
Supervisor: Prof. Dr. Candan TERVIEL
Author: Seyfullah BÜYÜKÇAPAR
ABSTRACT
The tradition of gift giving is a form of behavior and habit peculiar to humans that has been
going on since the early ages. This habit has been going on since the past, even at birth,
weddings, holidays, special days and even death. In the current era, new special days have
been added rapidly, and the "gift culture", which has become widespread with advanced
technology and communication tools, has turned into a large sector worldwide.
As a result of mechanization, important financial concerns arise in the giftware sector, as in
many other areas. Design features that should be kept at the forefront in souvenirs have not
been ignored. New developments in the world, intercultural relations, rapid communication
and many other reasons, it is very important that the designed products fulfill their practical,
symbolic and aesthetic functions in the gift sector. In this study, which responds to the needs
of the age in ceramic souvenirs and is expected to set an example in the production of
healthy, useful, aesthetic and permanent products, it has been tried to develop designs that
are suitable for established design knowledge, social and social data, ceramic products and
production techniques. The discovery of the potter's wheel, which coincides with the
invention of the wheel at about the same dates, provided the production of pottery in a more
rapid and easy manner, as well as contributing to the development of ceramic products. With
the development of cooking and glaze techniques, more qualified and robust products were
obtained.
With the research named "Original Practices Regarding Contemporary Gift Design
Produced by the Potter's Wheel", taking into account the form, aesthetics and form rules in
the ceramic designs, the works of contemporary ceramic artists working in this context have
been researched and with traditional pottery wheel and horse-themed designs. Distinctive,
terra cotta and glazed unique ceramic forms cooked in an electric oven were produced.
Keywords: Pottery wheel, gift, ceramics, design, turning.
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GİRİŞ
En eski çamur şekillendirme tekniklerinden olan çömlekçi çarkı (torna) kullanımı, günümüz
seramik eğitiminde gösterilen temel bilgiler arasındadır. Bilgi aktarımı sırasında modern,
motorlu çarklar kullanılarak üretim, geçmişe göre daha kolay ve ulaşılabilir durumdadır.
Geçmişten beri geleneksel seramiklerin şekillendirilmesinde kullanılan torna tezgahı; tahta,
taş, kil veya metalden yapılmış ve ekseni etrafında dönen bir şekillendirme aletidir. Manuel
şekillendirme yöntemini kolaylaştırmak için zemine oturarak kullanılan el tornaları
genellikle düz bir plaka, seramik kırığı, iç veya dış bükey disklerden oluşur. Seramik
tornaların kullanımı seramik sanatı için dönüm noktası olarak nitelendirilmektedir. Bu
sayede seramik üretimi hız kazanmış ürün kalitesi artmıştır.

Sanat, sahip olduğumuz herhangi bir ekipmanla (kamera, enstrüman, yazı, tuval, fırça,
seramik, cam, metal, alçıpan vb.) Duygular, düşünceler, hassasiyetler dengeli, uyumludur,
orijinal olduğu kadar yorumlanma ve aktarılma özgürlüğüdür. Şüphesiz sanat ortamında
yetenek önemli, duygu, düşünce ve hassasiyetlerin yorumlanmasında vazgeçilmez
yardımcılardır. Ancak kişi yetenekli olsa bile; duygu, düşünce ve hassasiyetlerin oluşumu
teknik konulardan daha hassas ve karmaşık bir süreçtir. Sanat dalından bağımsız olarak bir
kişinin sanatsal değeri olan eserler üretme yeteneği, kişinin çok yönlü kültürel ve entelektüel
birikimiyle ilişkili ve orantılı olabilir.
Toprak, hava, su ve ateşin uyum içinde bir araya getirilmesiyle oluşan çanak çömlek
milletlerin kimliğinin belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. İngiliz şair, filozof, sanat
eleştirmeni Herbert Read, bir toplumun kültürel düzeyini anlamak için seramiğe bakmayı
öneriyor (Özen Türedi, 2001: 2).
İnsanoğlu tarihten buyana bir kültürel yaşam oluşturmuş ve kültürel yaşamın gereği olarak
hediyeleşme her seviyede var ola gelmiştir. Bu gelenek toplumların yaşam biçimlerine,
alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre değişkenlik arz etmiş ve yapılan çalışmalar bu
doğrultuda şekillenmiştir. Çağdaş ve nitelikli seramik hediyelik eşya kullanımı geçmişten
günümüze anlayış olarak değişkenlik arz etmekte olup estetik anlamda da güçlü bir duruş
sergilemektedir.
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Çömlekçi çarkında yapılan seramik formlar sadece kullanıma yönelik olmayıp sanat eseri,
estetik biçim ve bir kaygının dışa vurumu olarak da algılanabilmelidir. Bu düşünceyi
destekleyen tasarımların yapılması ve uygulamaya aktarılması bu anlamda çok önemlidir.
Yapılan bu çalışmada anlatılmak istenen nitelikli seramik hediyelik eşya üretiminin
yaygınlaştırılması ve toplumun niteliğine, karakteristik, bölgesel tarihi motiflerin
özelliklerine uygun olarak kültürel bir değer yaratmak amaçlanmaktadır.
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1. BÖLÜM: KAVRAMSAL TERİMLER
Bu araştırma kapsamında çalışmanın özgün niteliğini ortaya koymak amacıyla sanat, zanaat,
gelenek, gibi kavramlar, tanımlar ölçeğinde derlenmeye çalışılmıştır. Sanat ve zanaat
arasındaki benzerlikler ve farklılıklarda göz önünde tutularak yapılan araştırmalar ışığında,
hediyelik eşya tasarımına ilişkin çizimler yapılmış olup, bu yapılan tasarımların Çömlekçi
Çarkında uygulamaları özenle yapılarak, bu bağlamda yapılacak olan çalışmalara örnek
olacak bir biçimde ortaya konulmuştur.
1.1. Kavramsal Terimlerin Tanımları
1.1.1. Sanat
Sanatla ilgili referans kaynaklarındaki çeşitli tanımlar birbirine benzerlik göstermektedir.
Sanat, “bir duyguyu, tasarımı, güzelliği ortaya çıkarmak için kullanılan tüm yöntem ve
yaratıcılık” olarak tanımlanmaktadır (İslimyeli, 1976: 710). Başka bir kaynağa göre sanat,
“başkalarıyla paylaşılabilecek estetik nesneler, ortamlar veya deneyimler yaratmada yetenek
ve hayal gücünün kullanılmasıdır (Anabritannica, Cilt 19, 80). Aynı doğrultuda sanat, “hoşa
giden biçimler yaratma gayreti” (Ersoy, 2002: 5; Read, 1974: 18) ve “bir duygunun, tasarının
veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda
ortaya çıkan üstün yaratıcılık” (TDK, 1992) olarak tanımlanmıştır.
Geleneksel olarak sanat, sadece estetik sonuçlar için güzel sanatlara ve dil, konuşma ve
mantıkla ifade etme becerisini içeren özgür sanatlara bölünmüştür. Ayrıca mimari,
çömlekçilik, dokuma ve grafik tasarım gibi işlevsel sonuç alanları da sanat olarak kabul
edilmektedir. Güzel sanatlar, edebiyat (şiir, tiyatro, öykü, roman vb.), Görsel sanatlar (resim,
çizim, heykel vb.), grafik sanatlar (desen, resim, çizim ve diğer iki boyutlu anlatım türleri),
plastik sanatlar (heykel, modelleme vb.), dekoratif sanatlar (mobilya tasarımı, mozaik vb.),
sahne sanatları (tiyatro, dans, müzik), müzik (kompozisyonlar) ve mimari olarak
sınıflandırılmaktadır (Anabrittannica, Cilt: 19, 80).
Sanatın temel yapısı, yalnızca güncel ihtiyaçlara hizmet eden malların üretiminde veya dini
ve felsefi ideallerde ifade edilemez. Sanatçının yeteneği ise ne mevcut istek ve
ihtiyaçlarından, ne de hayallerinden ve fantezilerinden gelir; onun yaratıcılığı sentezlenmiş,
kendi kendine tutarlı bir çelişkiler dünyasında gerçekleşir; Bu süreç, evrensel gerçeği bir
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parçada algılayan bireyin hayal gücüne dayanmaktadır. Sanat artık diyalektik etkinlik olarak
adlandırılıyor, bu tanım tek taraflı bir teze karşılık geliyor. Bu nedenle sanat, kendi antitezi
ile oluşturulmuş bir imge olup, yeni bir sentez veya çelişkilerin uzlaştırıldığı yeni bir birlik
olarak ortaya çıkar (Read, 1981: 2).
Sanat; estetiği, beceriyi ve yeteneği hayal gücüyle harmanlamak ve bir eser yaratmak için
çaba göstermek; Bu çabayı nota, tuval, taş, kağıt vb. aktarıp sonuçta bir eser vücuda
getirmektir. Herhangi bir yaratıcı eylem sonucunda maddi kaygılar olmaksızın üretilen sanat
eseri, onu hayata geçiren sanatçıdır. Öte yandan zanaat, bir kelime ile aynı anlama gelir
(çünkü bizim dilimizde farklı bir kelime üretilmez), ancak el becerisiyle herhangi bir şeyi
inşa etmek veya onarmak için kullanılır. Usta belli bir ücret karşılığında bir ürün yaratır.
Eserin en başından itibaren zanaatkar malzeme ile başladı ve burada sanatçıyı terk ediyor.
Zanaat, usta / çırak ilişkisi ve eğitim yoluyla öğrenilir. Sanata benzeyen estetik unsurlar olsa
da sanatta olduğu gibi özel bir yetenek, yeni duygular, farklı zevk ve tatlar ve farklı ufuk
derinlikleri gerektirmez. Genel anlamda sanat, çevresel ve duygusal faktörlerin soyut veya
somut yorumudur. Bu yorumu yaparken esere sanatsal bir özellik kazandıran estetik nitelik
önemlidir. Sanat, gerçeği ortaya çıkarma ve görünür kılma yeteneğine sahiptir. Sanatın
endüstri ile buluşması ve bu tasarımın seri üretimi zanaatı gözler önüne seriyor. Mevcut
eğilim, zanaatkar olan zanaatkarın yeniden değer kazanmasına neden olmuş ve makineleşme
sürecinde zanaat kelimesi yerini sanat kelimesine bırakmıştır. Bu durum, önce zanaat olarak
isimlendirilen daha sonra el işi tabiri altında kümelenen bir grup eserin sanat kavramı ile
ifade edilmesini sağladı ve güzel sanatlar dışındaki dallar sanat kavramı etrafında
toplanmıştır (Barışta, 2005: 15; Yalçın, 2016: 24).
1.1.2. Zanaat
“İnsanların madde temelli ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, eğitimle birlikte tecrübe,
beceri ve ustalık gerektiren iş bir zanaattır” (TDK, 2019). El emeği gerektiren ve büyük
ölçüde öğrenme ile ilgili becerilere ve deneyime dayanan küçük ölçekli üretim (TDK, 2019).
Doğan (2012: 68) göre zanaat, “el emeği gerektiren ve büyük ölçüde eğitimle ilgili beceri ve
deneyime dayalı olarak gerçekleştirilen küçük ölçekli üretimdir.” Kergoat (2009: 366)
ustalığı kafadan çok ellerin işi olarak ifade eder. Aksine, Sennett (2009a: 75) yazmayı
zanaatkarlık olarak değerlendirir ve zihinsel zanaatkarlığa atıfta bulunur. İşçilik aynı
zamanda işin segmentlere ayrılmadığı, işin aynı iş biriminde yapıldığı ve nitelikli işgücü
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kullanılarak organize edildiği küçük ölçekli ve siparişe göre yapılan üretimi tanımlamak için
de kullanılır (Doğan 2012: 70).
Zanaatkâr ise, uzun ve uygulamalı bir öğretim sürecinden geçerek üretim için gerekli
becerileri geliştiren, üretimi baştan sona beceri ile tamamlama becerisine sahip kişidir. Genel
olarak, zanaatkarın bir zanaat olarak kabul edilen üretimin tamamında uzmanlaşması
beklenir. Bu yeterlilik seviyesine sahip kişiler, bu zanaatın ustaları olarak kabul edilir. Bu
uzmanlık derecesindeki eksiklik veya eğitim süresinin ve zanaat seviyelerinin eksikliği
çıraklık veya kalfalık olarak tanımlanabilir. Zanaat alanında ustalık düzeyine ulaşmak için
“yaklaşık on bin saat tecrübeye” sahip olmak gerektiğini belirtmektedir (Sennette, 2009: 33).
1.1.3. Modern
Modern, yeni veya yakın zamanın eşanlamlısı haline gelir. İster olumlu ister olumsuz
değerlendirilsin, günlük yaşamda ve kültürde moda olan tutumlar modern olarak adlandırılır
(Jeannier, 1994).
Modernleşme, batılı sosyal bilimciler tarafından, gelişmekte olan tüm toplumların batı
toplumlarına benzer aşamalardan geçeceği anlayışına dayanan bir kavramdır (Kongar,
1985). Modernleşme, en basit tanımıyla moderniteye giden süreci karakterize eder. Anthony
Giddens'e göre ise modernite, “Avrupa’da 17. yüzyılda başlayan ve hemen hemen tüm
dünyayı etkileyen sosyal yaşam ve örgütlenme biçimlerine atıfta bulunuyor”. Peter Wagner,
on sekizinci yüzyılda meydana gelen “demokratik ve endüstriyel devrimleri” modernitenin
başlangıcına yerleştirir (Altun, 2002).
Modernite aynı zamanda “ekonomik, politik ve kültürel değişimdeki karmaşık süreçlerle
karakterize edilen yeni bir toplum türünün ortaya çıkışı” olarak da düşünülebilir (Berman,
1999; akt., Altun, 2002). Başka bir deyişle, modernite terimi, Batı Avrupa’da 17. ve 18.
yüzyıllarda filizlenmeye başlayan ve ana görünümlerine Kuzey Amerika'da rastlanan ve o
zamandan beri Batı dışı dünyaya yayılmış veya empoze edilmiş bir toplum biçimini ifade
eder (Poole, 1993).
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Bu tanımlar esas olarak modernliği, modern bilinci ve modernite teorisini tanımlamaya
çalışır. Bir tanım üzerinde mutabık kalınmasa da, bunlar birbirinden bağımsızdır ve birbirini
eleştirmekten çok birbirini tamamlayan tanımlar.
1.1.4. Klasik
Klasik sayılabilecek eser ve klasik eser kavramları ile bir eseri klasik kabul etme kriterleri
bugüne kadar hep tartışılmıştır. TDK Türkçe sözlük klasik, “1. Eski Yunan ve Roma çağının
dili ve sanatı ile ilgili olarak, 2. XVII. Üçüncü yüzyıl, Fransız dili, sanatı ve yazarlarıyla
ilgili olan türünde örnek bir eser ve sanatçı (TDK, 2005: 1190) olarak tanımlanırken, 3.
yüzyıl çok zaman geçmesine rağmen değerini kaybetmemiştir. “Antik Yunan ve Roma
sanatı, edebiyatı ve kültürü standardında” “yüksek kalite”, “olağan, belirlenmiş kurallara
uygun”, “Eski Yunan ve Roma uygarlığına ait dil, edebiyat ve felsefe çalışmaları” anlamına
gelir (Oxford, 1981: 103; Collins, 1987: 247; Kalfa, 2013: 2016).
1.1.5. Çağdaş
Çağdaş kelimesi her ne kadar TDK’ya göre aynı çağda yaşayan, asri, çağcıl gibi anlamlara
sahip olsa da devamında kendisini sıfata dönüştüren sanat kelimesini eklediğimizde söz
öbeğinin anlamı oldukça değişmektedir. Giorgio Agamben’in de dediği gibi aslen çağdaş
olmak, felsefi bir tanım olarak kendi zamanına uyumsuz olmak, gelecek ile ilişki kurmak,
şimdi’den kopuk olmak ya da şimdi’yle bağ kuramamayı ifade etmektedir (Agamben, 2013:
42). Nitekim çağdaş sanat denilen şeyin de, zamansal bir ifade olarak şimdiye gönderme
yapan, “bugün, tam da şu an” olmakta olan sanatsal üretim faaliyetlerini kapsayan bir
kategorizasyonu ifade ettiğini söylemek oldukça yanlış olacaktır. Keza, kelimenin aslı olan
“Contemporary art”, günümüzde üretilen sanatı karşılayan bir terimden çok, tarihsel gelişim
süreci içerisinde gelenek ile olan bağları kopuk ve aykırı bir çizgiyi ifade etmek için
kullanılan bir terimdir (Erden, 2016: 81). Çağdaş sanatın Türkiye’deki kullanımına
geçmeden önce modern sanatın da altını doldurmak gerekliliği mevcuttur. Bu mecburiyet,
Türkiye’de çağdaş ile modern arasındaki aynılıktan ileri gelmektedir. Kortun, Türkiye’de
çağdaş’ı, modernin şimdiki hali olarak tanımlarken, bu ikili arasında ciddi bir yarılma
olmadığının altını çizer (Kortun, 2018: 48). Dolayısıyla konuyu dil içerisinde çağdaş sanat
düzleminden güncel sanat düzlemine taşırken modernin ne olduğunu söylemek gerekir.
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1.2. Sanat ve Zanaat Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
Sanat, insanın doğa, dünya ve tüm çevre ile oluşturduğu iletişim, bağlantı ve iletişim
yöntemlerini içeren özgün eylemlerdir ve yaratma süreci tamamen özeldir. Bu eylemler,
sanatçının kendisi ile girdiği mücadelenin deneyimleriyle elde edilir, hiçbir ortama ve
malzemeye hakim olmaz. Faydacı veya fiziksel bir faydası veya işlevi yoktur. Sanat tarihi
boyunca, doğrudan ya da dolaylı olarak faydacı bir nitelik kazanma girişimleri olmuşsa da,
bu nitelik sanat ve sanatçılar tarafından hiçbir zaman içselleştirilmemiştir. Bir meslek olarak
yapılanmanın önleyici niteliği nedeniyle, bir meslek olarak yapılandırılmamış ve bu amaçla
mücadele edilmiştir. Zanaat ise faydacı bir mesleğe, kurallara, tekniklere, araçlara ve
ritüellere sahip bir üretim biçimidir. Kuralları belirleyen, ortaya çıkan nesne ve bu nesnenin
üretildiği malzemedir. Sanattan farklı olarak, alet, malzeme üzerinde hakimiyet sahibidir.
Modern sanatın ideallerinin ve uygulamalarının evrensel, ebedi ve ebedi olduğu ya da en
azından antik Yunan veya Rönesans'a kadar uzandığı yanılsamasına kapılmamızı
kolaylaştıran şeylerden biri, "sanat" kelimesindeki belirsizliktir. İngilizce kelime sanat, at
giydirme, şiir yazma, ayakkabıcılık, vazo boyama veya yönetim gibi her türlü insan
becerisini belirtmek için kullanılan Latince ars ve Yunanca techne kelimelerinden
türetilmiştir. Bu eski düşünce biçiminde insanların sanatsal faaliyetlerinin zıttı zanaat değil
doğadır (Ünal, 2018: 117-118).
Sanatın doğayla olan bu mücadelesi süreklidir ve kendi varlığını sezme ve somutlaştırma
ihtiyacı hiç değişmemiştir. Sanatçı bu sayede doğada olduğu gibi kendi dinamizmini
yaratarak sonsuzluğu fethetmeye çalışır. Doğa ve sanat, ilk üretileni amaçsız ürettikleri için
birbirlerinin zıddıdır, sanatçı ise bir amaç için yapıtını sunar (Lenoir, 2003: 94).
•

Sanatçı finansal beklentilerden uzaktır, zanaatkarın finansal beklentileri vardır.

•

Bir sanat eseri benzersizdir, benzersizdir; Zanaat işiyle pek çok benzerlik var. Usta
aynı ürünü defalarca tekrarlar ve sanatçı her seferinde özgün bir çalışma yaratmaya
çalışır.

•

Sanatçı yetenekle doğar, zanaatkar bu beceriyi daha sonra kazanır.

•

Sanat ve zanaat malzemeleri yaygın olabilir. Bir heykeltıraş ve bir duvarcı ustası
benzer öğelerle uğraşır.

•

Sanatın amacı, estetik olarak da adlandırılan bir güzellik duygusu uyandırmaktır ve
zanaat ihtiyaçlara cevap vermek ve faydalı olmaktır.
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•

Zanaatkar, işi için genellikle önceden belirlenmiş bir ücret alırken, sanatçının birincil
hedefleri arasında finansal beklentileri yoktur.

Sanatın ve zanaatın kesiştiği, yaratıcılığın ve ustalığın bir arada olduğu yerler olsa da sanat
ve zanaat birbirinden kolaylıkla ayrılabilir. Ancak bazı nedenlerden dolayı insanlar
zanaatkar olmaktan çok zanaatkar olmayı tercih ederler. Bu ayrımcılıkta zorluklara neden
olur (https://www.turkedebiyati.org/sanat-ve-zanaat-arasindaki-farklar/, 05.01.2021).
Günümüz ve geçmiş hakkında bir bağlantı şekli olarak düşünülmesi gereken sanat ve zanaat
kavramı birbirine çok yakın benzerliğe sahip olduğu düşünülmektedir. Aslında ikisi de bir
öğreti ürünü olarak görülse de sanat öğretilen bir bilgi değildir. Yapılan bu çalışmanın
özünde hediyelik eşya sektöründe seramik objelerin yeri, önemi ve yapım tekniği açısından
zanaat mı sanat mı ifadelerinin tasarım ve uygulama tekniği açısından çözümlenmesi
yatmaktadır.
Sanat bilindiği üzere yapımcısının özünü ortaya koyan, sorgulayan ve bir derdi olduğunu
ifade eden düşüncenin değişik malzemelerle vücut bulduğu bir çalışma biçimidir. Zanaat
usta çırak ilişkisi içerisinde tekrarlanabilen el yeteneği gerektiren bir öğretinin sonucunda,
değişik malzemelerle insanların beğenilerine sunulan bir çalışma çeklidir. İkisinin de en
benzer olan yanları el becerisi ve yetenek gerektirmesidir. Tornada seri üretim mantığıyla,
kap kacak, kupa, fincan ve çay takımı gibi çalışmaların yapımını zanaat olarak adlandırmak
mümkündür. Benzerlik ve aynı ürünün tekrar tekrar üretim kaygısı taşıyan çalışmalar bu
kategoriye girer. Aynı zamanda aynı malzemeyi kullanarak çömlekçi çarkında at biçimli bir
çalışmayı yapmak sanat ifadesini karşılar. İkisinde de kullanılan araç gereç aynı ama ortaya
çıkan çalışma biçimi ve bu çalışmalardan alınacak haz aynı olmamasın dan da anlaşılacağı
üzere arasındaki fark kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Örneğin; burada ele alınan form çalışmalarında, simit gövde ve at başları zanaat olarak ta
biçimlendirilebilirken, çalışmaların tıpa tıp aynıları, devamlı yapılarak ortaya konduğunda
zanaatı ifade eder, ayrı ayrı formlara farklı bir düzenleme ve biçimlendirme yapılarak bir
birine benzemeyen kendi içinde tek olan, özgün bir çalışma örneği ortaya konduğunda sanatı
ifade eder. Benim böyle bir konuyu seçme nedenlerimin altında yatan çömlekçi çarkında
üretilen formların zanaat durumlarından kurtarıp her birine özgün bir yapıya dönüştürmek
değişikliğe uğratarak sıradanlığın ötesine geçme ve hediye edebilecek boyutları da göz
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önünde bulundurarak tornada yapılmış seramik hediye kültürünün gelişmesine katkıda
bulunması yatmaktadır.
Zanaat somut bilinen daha önceden yapılmış el becerisi gerektiren çalışmaları ortaya koyma
amacı güderken sanat olmayanı, benzemeyeni sanatçının bir derdinin olduğunu gösteren iç
sesin biçime dönmüş halidir. Bu çalışmalarda da bunun izlerini görmek mümkündür. Aynı
zamanda üretim tekniği olarak tornada üretilen seramik formlara ilgi düzeyinin artırılması
bu teknikle yapılan çalışmaların insanların hediye seçim kültürlerine yön vermesi
düşünülmektedir. Nitelikli, estetik geçmiş ve günümüzden izler taşıyan seramik çalışmalara
değer ve tutumun pozitif yönde değişmesi düşüncesi yatmaktadır.
Günümüz koşullarında sanat objelerinin bulunduğu alanlar müze, sergi salonları, resmi
binaların fuaye alanları, otellerin girişlerinde oluşturulan açık kapalı stantlar olarak
gözümüze çarpmaktadır. Bu tarz çalışmalar (sanatsal çalışmalar) niteliği taşıyan büyük
küçük formların her zaman ulaşılabilir olmasını arzuladığımız evimizin bir köşesinde,
işyerimizin duvarında, kişisel çalışma odamızda görsel anlamda bizi mutlu eden ve sanat
söylemine yaklaştıran çalışmaların olması düşünülerek hediye sektöründe yer alması
sunulmaktadır. Her bir ürün tek olarak üretilmiş, biçimiyle, boyutuyla ve rengiyle sanatsal
kimliğe bürünmüş ve sunumu da düşünülerek tasarlanan, ambalaj çalışmasıyla da hediye
sektöründe kendisine yer edinebilecek bir çalışma geleneğinin ürünü olarak ta bu bağlamda
çalışma yapacak seramik sektöründe bulunan atölye işleten kişilere de esin kaynağı
oluşturacaktır.
Bütün bu çalışma prensipleri göz önünde tutarak bir gerçeklik ten de bahsetmek gerekir.
Sanatın her yeni şekliyle kabul görmede taşıdığı riskler bu da çalışmaların özünde olan
bilinmesi gereken durumlardan biridir. Sanat anlamı taşıyan her çalışma beğenilme kaygısı
güdülmeden ortaya konulmalıdır. Üretim amacının beğenilmek olmadığını ifade etmekte bir
cesaretin göstergesi olarak karşımıza çıkar. İfade biçimi sanatçıya özgü bir biçimdir, beğeni
biçimi ise alıca özgü bir biçimdir bunlar arasında tabi ki çalışmanın kabul görüp görmemesi
doğal bir durumun göstergesidir. Elbette bu durum kimi zaman risk olarak karşımız çıkar.
Bu risklerin en büyük sakıncası tasarım esnasında beğeni durumunu göz önüne alarak
sıradan, tekdüze ve herkesin beğeneceği formlara yönelmek sakıncalı bir süreci ortaya
koyacaktır. Bu çalışmalarda bunlardan kaçınılmış ve üretimin sancılı evrelerinin olduğu
düşüncesiyle hareket edilerek çalışmalar ortaya konmuştur. Sanat eseri herkes tarafından
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beğenilecek alkışlanacak bir ürün değildir, özgündür, ifade biçimi barındırır, kendi başına
maddi bir kaygı gütmeden hayal gücünü ortaya koyan biçimler armonisidir.
1.3. Çömlek, Çömlekçilik Ve Çömlekçi Çarkı Tarihine Genel Bir Bakış
1.3.1. Seramik Sanatı
Seramik, günlük yaşamda, malzeme olarak farklı kullanım alanları ile çeşitli şekillerde
karşımıza çıkabilmektedir. Ana hammaddesi kil yani toprak olan seramik, “Organik
olmayan malzemelerin oluşturduğu bileşimlerin, çeşitli yöntemler ile şekil verildikten sonra,
sırlanarak ve ya sırlanmayarak dayanıklılık kazanmasına varacak kadar pişirilmesi bilim ve
teknolojisidir” (Arcasoy, 1998:1).
Bu tanımdan yola çıkarak en basit anlamı ile seramik, kilin su ile yoğrulup şekillendirildikten
sonra kurutulup, sırlı ya da sırsız pişirilmesi ile elde edilen üründür (Baskıcı Kapkın, 2014:
64).
Seramik sözcüğü dilimize Yunanca ‘keramos’ kelimesinden geçmiştir. Fransızca’ da
‘céramique’, İngilizce’ de ‘ceramic’, Rusça’ da ‘keramika’, Almanca’da ‘keramik’ olarak
bilinen kelime, az ses değişiklikleri göstererek farklı dillerde kullanılmaktadır. İlk
seramiklerin, insanların bir şeyleri saklama, depolama, içlerine bir şey koymak amaçlı
yapılan kap türünde oldukları bilinmektedir. Daha sonraları yaşadıkları yerlerin damlarını
örtmek için ‘keremit’ veya ‘kiremit’ denilen pişmiş toprak levhaları kullanmışlardır (Türedi
Özen, 2002:6). İlk zamanlarda daha çok işlevsel özelliği ön planda olan seramik ürünler gün
geçtikçe süslemeler ve estetik değerlerle birlikte yeni bir kimliğe bürünmeye başlamıştır .
Zaman geçtikçe seramik yaşamın vazgeçilmez bir

ögesi

olmuş ve seramiği

şekillendirmede çeşitli teknolojilerden de yararlanılmıştır. Aynı zamanda, seramik
ürünleri şekillendirmedeki el becerisinin gelişmesi ve estetik değer kaygıları ile
seramiğin birleşimi, boyut kazanarak sanatsal bir değere ulaşmış ve seramik malzeme
kullanılarak gerçekleştirilen sanata ‘Seramik Sanatı’ denilmiştir. Kap sanatı olarak ortaya
çıkan seramik sanatı, zaman ilerledikçe toplumların yaşam biçimlerine, farklı tekniklere ve
çeşitli estetik değerlere göre değişim göstererek şekillenmiştir. “Seramik sanatı, duygunun,
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düşüncelerin özgün ve özgür olarak; klasik, endüstriyel ve modern anlamda seramik
malzeme ile aktarılması sanatıdır” (Tez ve Sevim, 1994:4).
Seramik sanatı ve yönelimleri günümüzde işlevsel özelliğinin yanı sıra görsel değeri ile
estetik iletişim aracı olarak kavramsal bir duruşla karşımıza çıkmaktadır (Baskıcı Kapkın,
2014: 65).
1.3.2. Seramiğin Tarihsel Gelişimi
Seramiğin tarihsel gelişimini incelemeden önce, insan yaşamının nasıl bir değişim gösterdiği
ve bu yaşamsal mücadelenin beraberinde seramiğin nasıl yer aldığının incelenmesinde yarar
vardır. İnsanlığın, ilkçağlarından bu yana eserleriyle ortaya koyduğu çizgiye bakıldığında,
“küçük avcı topluluklarından köylere, köylerden site hayatına, site hayatından kent
devletlerine ve daha sonraları, imparatorluklar ile diğer çeşitli devlet yönetimlerine varılır”
(Turani, 1979: 13).
İnsanlığın kültür tarihi üç önemli kültür dönemine ayrılır. “Bunlar, yağma kültürü, tarım
kültürü ve bilimsel teknoloji kültürüdür. İnsanlar bu kültür aşamalarının birinden diğerine
geçmek için binlerce yıl çabalamak zorunda kalmışlar ve bu geçiş dönemleri büyük
savaşlara, inanç değişimlerine ve dolayısı ile büyük acılara sebep olmuştur” (Turani, 1979:
13). Yağma kültürüyle yaşayan insanlar, yiyeceğini doğadan hazır elde ederken diğer
yaşamsal dönemlerde belli üretim koşulları sonucunda yiyeceklerini kendileri üretmişlerdir.
Bu gelişim sayesinde ihtiyaç duydukları kap kacakları üretme yoluna gitmişlerdir.
Binlerce yıl önce insanlar, kap biçimindeki formlara balçık haldeki kili sıvayarak ve daha
sonra kurutarak dayanıklı hale getirmeyi öğrenmiş ve ateşin bulunmasıyla da yapılan
formların ateşte dayanıklılık kazandığını ve daha kullanışlı hale geldiğini keşfetmişlerdir
(Peterson, 2009). Ateşin bulunup kullanılmasından sonra, “En eski ve önemli seramik
buluntulara Türkistan'ın Aşkava bölgesinde (MÖ 8000), Filistin'in Jericho bölgesinde (MÖ
7000), Anadolu'nun çeşitli Höyüklerinde (örneğin Hacılar, MÖ 6000) ve Mezopotamya
olarak adlandırılan Fırat-Dicle nehirleri arasında kalan bölgede rastlanmıştır” (Arcasoy,
1988: 1).
Çiftçiliğin ve avcılığın en önemli uğraşı olduğu Neolitik dönemde (M.Ö. 7250-5500) ilk
olarak köpek, sonraki evrelerde keçi ve koyun evcilleştirilmesine bağlı olarak bu hayvanlara
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ait kilden heykelcikler çalışılmıştır. “Kadın heykelcikleri [...] daha sonraki devirlerde
görülen örneklerin ışığında ana tanrıça kavramının ilk öncüleri ve de bereket tılsımı olarak
düşünülebilir” (Anadolu Medeniyetleri-I, 1983: 20).
Çark, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kalkolitik dönemde (M.Ö. 5000) kullanılmaktaydı.
Troya bu dönemde, elle şekillendiriyordu. M.Ö. 3000-2000 arasında Troya’da çarkta
şekillendirme görülmüştür. “Troya çanak çömlekleri arasında çift kulplu kaplar (depas,
amphikypellon) Anadolu'da geniş bir alana yayılmıştır” (Anadolu Medeniyetleri I, 1983:
28).
Frig Uygarlığında çömlekçi çarkında şekillendirilmiş, tek renkli ve çok renkli olmak üzere
iki dekor tekniği uygulanmaktaydı. Tek renkli kaplarında, Tunç çağından beri seramikleri
madeni kapların etkisinde kalarak üreten birçok uygarlıkta olduğu gibi maden etkisi
verilmiştir. Çok renkli olarak nitelendirilen dekor tekniklerinde ise geometrik, geometrik
şekillerin yanı sıra hayvan figürlerinin de olduğu, uzun emzikli oldukça ilginç formlar
üretmişlerdir (Anadolu Medeniyetleri-I, 1983).

Görsel 1. Kaz biçimli törensel içki kabı, pişmiş toprak, Yük.37 cm, uzun. 30 cm, Gordion, M.Ö. 8 yy. - 7.yy,
(Anadolu Medeniyetleri-I, 1983, A.696)

Urartular'da, resmi çömlekçi atölyeleri bulunmakta ve bu atölyelerde kırmızı renkli perdahlı
seramikler üretilmekteydi. Genelde Şişkin karınlı, yuvarlak ya da yonca ağızlı küçük testiler,
yüksek ayaklı kadehler sık yinelenen kap biçimleridir. Biçimlerdeki bu tekdüzelik iyi
düzenlenmiş, organize bir endüstrinin sonucudur. Bunların yanında boğa başlı tunç
kazanların pişmiş topraktan kopyaları ve dinsel törenlerle ilgili çizme ya da hayvan biçimli
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kaplarda yapılmıştı. Urartu seramiklerindeki diğer önemli özellik Mishima adı verilen astardolgu tekniğidir. (Sevin, 1993; Çobanlı, 1996).

Görsel 2. Pişmiş toprak, yük. 60 cm, karın çapı 45 cm, (Anadolu Medeniyetleri-I, 1983: 289)

Roma döneminde ise seramik üreticilerinin, "daha ucuz ve yapımı kolay olduğu için, genel
olarak madeni kapların taklitlerini kullanan orta gelir düzeyine sahip insanlara yönelik bir
üretim yaptığı görülür. Bunların arasında en dikkat çeken gruplar Terrasigilata olarak
adlandırılan parlak kırmızı astarlı seramikler ile İ.Ö. 1- İ.S. 1. y.y.’lar arasında yoğun olarak
Akdeniz dünyasında görülen “Kurşun Sırlı Seramiklerdir” (Oransay, 2002: 259). Bu kaplar
yapıldıkları dönemde yaygın olarak kullanılan, madeni kap formlarından örnek alınarak
üretilmişlerdir.

Görsel 3. Güney Gaul'de La Graufesenque'ye ait terrasigilata kap (Çobanlı, 1996: 70)

Bizans seramiğinin özelliği belirlenen dekor tekniklerinin birbirlerine benzemesi, fakat buna
karşılık biçimlerin fazla değişkenlik ve çeşitlilik göstermemesidir. Birbirleriyle benzeşen
ama birbirlerini tekrarlamayan dekor tekniklerinin yanında, biçim olarak kâse, çanak, tabak
ve kaplar kendi aralarında ufak bazı değişiklikler gösterirler. Bu dört ana biçimin yanında
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tuzluk, süzgeç, yemek ısıtma kapları, küçük testiler, ibrikler, amphoralar, yağ kandilleri de
yaygındır (Anadolu Medeniyetleri-II). Bizans seramiklerinde kullanılan dekor teknikleri
önceki çağlarda da kullanılan tekniklerdi. Bizanslılar bu teknikleri alarak kendilerine özgü
anlatış biçimi ile yorumlamıştır. “9.yy.da baskı, 10. yy.da boyama (tek ve çok renkli) [...],
akıtma, astar boyama [...], 11.yy.da sgrafitto [...], 12.-13.yy.da kazıma [...], 13.14.yüzyıllarda [...] Champ-levé (geniş oyma) gibi teknikleri, bu arada 13.-14.-15.
Yüzyıllarda karma teknikleri uygulamışlardır” (Anadolu Medeniyetleri-II: 149).

Görsel 4. İzmir Arkeoloji Müzesi, Balık figürlü kap (Doğer, 2000)

Anadolu Selçuklu döneminde lüster tekniğinde çini çalışılmış olmasına rağmen, lüster
tekniği seramikte görülmemiştir. Çoğunlukla çukur kâse ve tabaklardan oluşan 14.yüzyıl
sonu 15.yüzyıl başı eserler mavi, lacivert, mor ve firuze renkleri, sıraltı tekniğinde, iç yüzeyi
tamamen kaplayan geometrik, radyal, bitkisel ve figürlü dekorlar çalışılmıştır (Anadolu
Medeniyetleri-III). Selçuklu seramik grubu içinde sırsız, kırmızımsı[...] topraktan büyük
küpler ilgi çeker. Oluklar, tırtıllarla sağlanan sade dekorluların yanı sıra, kalıplama ve
barbutin tekniğinde (üzerine kabartma olarak yapıştırma ile) yapılmış ve üzerleri insan,
hayvan figürleri, maskeler, kıvrım dallar ve rozetlerle dekorlanmıştır (Anadolu
Medeniyetleri-III:14).
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Görsel 5. Selçuklu 13.yy. Sırsız Matara, yük. 23.5 cm ( Anadolu Medeniyetleri- III, 1983: 54)

Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın uzun saltanat yıllarında dekor teknikleri
gözlemci yaklaşımla biçimlendirilen çiçek motifleri, daha sonra “hurma ağacı, asma dalı,
stilize tavuskuyruğu, çınar yaprağı ve ay-yıldız motifleri eklenmiştir” (Anadolu
Medeniyetleri-III, 1983: 102). Türk çini ve seramik sanatı bu motiflerle zenginleşti.
“Kırmızı, yeşil, kobalt mavisi, firuze ve siyahla renklendirilen çinilerde bahar açmış ağaçlar,
saray bahçelerinin çiçekleri, rumi, çin bulutu motifleri ve saz yolu desenleriyle birleştirilerek
çok zengin ve çeşitli kompozisyonlar elde edilmiştir” (Anadolu Medeniyetleri-III, 1983:
102).

Görsel 6. Mavi-beyaz tabak, Çinili Köşk, 16.yy'ın ilk yarısı, İznik, (Çobanlı (Ed.), Öney (Ed.), 2007: 296)
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1.3.3. Çömlek ve Çömlekçiliğin Tanımı
Çömlek, kullanım amaçlı, yakın yörelerden üretim için uygun killerin yataklarından
çıkartılıp, dinlendirilerek üretime hazır hale getirildikten sonra geleneksel biçimlendirme
teknikleriyle üretilip belirli bir dayanıklılık kazandırılıncaya kadar pişirilen ve istenildiğinde
dekorlanan bir gereçtir. Çömlekçilik, teknolojik gelişmeyle birlikte iş görürlüklerine bağlı
olarak form değişimleriyle de sosyal, ekonomik, toplumsal farklılıkların belirlenmesinde de
önemli rol oynamıştır (Atabey, 2012: 10).
1.3.4. Çömlekçi Çarkı Kavramı
El ile veya torna tezgahında biçimlendirilerek yapılan sırsız veya sırlı tencere biçimdeki
kaba çömlek denilmektedir. (Sözen ve Tanyeli, 2007: 56). “Çark” ya da İtalyanca kökenli
“torna” sözcükleri, kile silindir biçimi vermeye yarayan çömlekçi çarklı için kullanılır.
Yatay eksende döndürülebilen bir masa üzerine yerleştirilen çamur, bir elin içeriden,
diğerinin dışarıdan basılarak oluşturulur. Pervanenin dönme hızı arttıkça kapların yüzeyleri
daha pürüzsüz hale gelir. Çarkta biçimlendirilmiş kap üzerinde, özellikle yok edilmedikleri
taktirde, düzenli çark izleri görülür; dönen kili oluşturan el parmaklarının izleri, özellikle
kabın iç yüzeyinde düzenli, spiral olarak paralel çizgiler halinde kalır; Bu özellik, çanağın
iç kısmının elin parmakları ile dış kısmının ise avuç içi ile şekillenmesinden
kaynaklanmaktadır (Ökse, 1999: 9).
Çanak çömlek, kil ve sudan yapılmış süs ve kullanım eşyalarının yüksek sıcaklık fırınlarında
sertleştirilmesi ile elde edilir. İlk çanak çömlek elle şekillendirilmiştir. “Anadolu’da ilk
tekerlekli çanak çömlek buluntularına ilk olarak Kayseri civarında Alişar, Boğazköy ve
Troya'da MÖ 3000-2000 yılları arasında rastlanır. İnsanoğlu kili şekillendirmeye
başladığında önce suyu, sonra toprağı, sonra ateşi kullandı. Bu üç ana malzeme, seramik
sanatının insanlık tarihi açısından yaratıcılık ve yetenek kullanımıyla doğuşu olarak da
tanımlanabilir” (Güner, 1988: 10-11).
“Hammaddesi kil kökenli olan ve daha çok kap kacak olarak kullanılan nesneler, Türkçede
fırınlama tekniği ve yüzey işleme yöntemlerine göre, çanak çömlek, seramik ve porselen
olarak üç ayrı ad altında toplanmaktadır... Ancak giderek çanak çömlek ilkel yöntemlerle
yapılmış, yüzeyi sırsız kapları, seramik'se gene düşük ısıda fırınlanmış ancak yüzeyi Sır'lı
kapları tanımlayan bir anlam kazanmıştır” (Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 1997: 344).
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Seri olarak standart biçime sahip kapları üretme gereksinmesi, kentleşme süreciyle paralel
giden bir olgudur. Bunun ilk aşamalarında “yavaş dönen çark” yada “turnet” adı verilen ve
kendi ekseni etrafında yavaş da olsa dönebilen bir altlık biçimlendirme işleminde kullanılır.
Ancak M.Ö. 3200 yıllarından itibaren Güney Mezopotamya'da, kent ekonomisinin
gelişmesiyle birlikte kelimenin tam anlamıyla bir makine olan Çömlekçi Çarkının ortaya
çıktığını görmekteyiz. Çapları birbirinden farklı ve bir mil ile birbirine bağlı olarak
kullanılması, kabın biçimlendirildiği, üsteki tablanın çok hızlı dönmesini ve dolayısıyla
merkez kaç kuvveti ile kilin çekilerek biçimlendirilmesini sağlar. Çark kullanılıncaya kadar
kap kacak yapımı, kabı kullanacak kadınların bir uğraşısı iken bir zanaat haline gelen çarkta
yapım erkek uğraşısına dönüşür. Çark kullanımının yayılması kentsel ekonominin yayılımı
ile paralel olarak gider. M.Ö. 2600 yıllarından itibaren Batı Anadolu'ya gelen çark yapımı
daha kırsal bir ekonominin olduğu Marmara'nın kuzeyindeki Trakya Bölgesi'ne ancak M.Ö.
7. yy. geçer (Büyükçapar, 2011: 5).
İlk olarak ortaya çıkan, elle döndürülen bir tabladan oluşan çark, değişik yöntemlerle
biçimlendirilmiş kapların ağız ve boyun kısımlarının biçimlendirilmesinde bezenmesinde
kullanılan en ilkel çömlekçi çarkıdır (Büyükçapar, 2011: 6). Ayakla dönebilen bir sistemin
geliştirilmesi ile çarkın hızı artmış ve konteynerler daha sorunsuz şekillenmiştir. Bu aşama
ile bir anlamda çömlekçilikte seri üretim dönemi başlamıştır (Cooper, 1978: 57). Çarkta
form şekillendirmek, hızlı dönen çömlekçi çarkı üzerinde çömlek yapma tekniğidir ve
yetenekli bir çömlekçiyi seyrederken bu yöntem kolay ve zahmetsiz görünür. Ancak, çarkta
çömlek yapma sanatı alıştırma ile elde edilir. Çark üzerinde ilk uygulamaya başlandığında
başarılı olunamaz; sabır ve alıştırma ile bu sanatta yetenek kazanılabilir. Sık sık ve kısa
süreli yapılan alıştırmalar, uzun süreli ancak düzensiz yapılanlardan daha yararlıdır (Cooper,
1978: 57).
1.3.5. Çömlekçi Çarkının Tarihçesi
İnsanoğlunun üretimi, günümüze kadar ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
Neolitik Çağ'da ahşap ve daha sonra taştan yapılan çanak çömlek parçaları yerini kilden
yapılmış olanlara geride bırakmıştır. 1961'de Hacılar'da ve 1962-63'te Çatalhöyük'te yapılan
kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, seramik üretiminin Neolitik Dönem'de başladığını
göstermektedir (Çizer, 2005: 104).
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Neolitik Çağ çanak çömleği gelişim evrelerine göre “erken” ve “geç” olmak üzere iki
bölümde incelenir. Doğudan Batıya nüfusun özellikle Toros Dağları'nın güney ve kuzey
eteklerinde yoğunlaştığı bu dönemde, on binlerce yıldır devam eden toplayıcılığa ve
avlanmaya dayalı sosyal sistem ve geçim sistemi hızla değişmeye başlamıştır. İnsanlar
toprağa bağımlı hale gelmeye başlamışlardır. Çoğunlukla Anadolu yarımadasının güney
kesiminde yoğunlaşan Erken Neolitik Çağ yerleşimlerinin en ünlüsü Konya Ovası'ndaki
Çatalhöyük’tür (Öcel, 2018: 3).
“Neolitik Çağın (M.Ö.8000-5500) önemli merkezlerinden Çatalhöyük'te (M.Ö.6800-5700)
elde yapılan çanak çömleklerde daha çok oval formların egemenliğinde genelde kahverengi,
kırmızı, siyah renk tonları kullanılmış çağın geç döneminde seramikler basit geometrik
motiflerle bezenmeye başlanmıştır” (Anadolu Medeniyetler Müzesi, 25). Erken Neolitik
çağda yapılan seramik kaplar genellikle tek renklidir. Son aşamalarda nadiren krem rengi
kırmızı boya lekeleri ile süslenmeye çalışılmıştır. Bu dönemdeki renkler genellikle koyu
renklidir. Dönemin ikinci ve son evresine Geç Neolitik Çağ denilmektedir. Bir veya iki
asırdan fazla sürmeyen bu döneme ait seramik kaplar tek renkli ve çok renkli olarak ikiye
ayrılır. Erken Neolitik Çağ seramik kaplarının kenarlarının altına yerleştirilen tutamaklar
karakteristiktir.
Anadolu'da Geç Neolitik Çağ'ın en iyi temsil ettiği merkezlerden Hacılar, Burdur'un 35 km
güneybatısında yer almaktadır. Geç Neolitik MÖ. Hacılar'da 5700-5600 yıllarına tarihlenen
iyi pişirilmiş ve açkılı çanak çömlek parçaları kırmızı, kahverengi ve kırmızımsı sarı
renktedir. Geç Neolitik Çağ'da boya bezemeli kaplarda büyük artış var (Anadolu
Medeniyetleri Müzesi, 25). Anadolu'da Geç Neolitik Çağ'da bilinen çanak çömlek yapımı,
evcil hayvanlar ve tarım bitkilerinin kullanımı gibi yeni kavramları öğrenmeye başladıkları
açıktır. Genellikle kaba görünümlü çanak çömlek genellikle koyu gri ve koyu kahverengidir
ve açkılıdır. Bazıları kazıma çizgiler veya noktalarla dekore edilmiştir. Bazen bunlar beyaz
bir macunla doldurulur. Bu bezemeler çoğunlukla köşeli kaplara uygulanmış ve boya
verilmemiştir (Öcel, 2018: 3).
Kalkolitik Çağ'a (MÖ 5500-3000) tarihlenen bu dönem, Erken, Orta ve Son Kalkolitik Çağ
olarak üç aşamada incelenir. Hacılar, Canhasan ve Kurucay gibi yerleşim yerlerindeki
süreklilikten Geç Neolitik Çağ'ın devamı olduğu anlaşılmaktadır. Hacılar yerleşiminin en
ayırt edici özelliği, el yapımı, boyalı çanak çömlek kullanımıdır. MÖ hacılar. 5400-4750
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arasındaki dönemde, zengin bezemeli boyalı çanak çömleklerde, teknik ve form açısından
ileri bir düzeye ulaşan parlak açkılı, tek renkli çanak çömleklerin giderek arttığı
görülmüştür. Boyalı alanlar, kırmızımsı kahverengi krem veya pembemsi sarı geometrik
motiflerle süslenmiştir. M.Ö. Beycesultan'da 4000-3000 yıllarına tarihlenen Son Kalkolitik
Çağ seramikleri bu renkler üzerine gri, siyah, kahverengi veya beyaz geometrik boyalı, bir
kısmı kazıma yapılmıştır (Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 25). Canhasan'da bulunan
seramik kaplar genellikle kırmızı veya devetüyü renkli çamurdan yapılmış yuvarlak şekilli
formlardır ve bazı formları düz dipli testiler gibidir. Küçük formlarda astarlar varken büyük
kaplar boyanmamıştır (Sevim, 2007: 13). Anadolu çömlekçiliği Asur çağında torna
tezgahlarının gelişiyle birlikte çanak çömlek her yönden gelişmiştir.
1.3.6. Tarih Öncesinden Bugüne Çarksız Çömlekçilik
İnsanoğlunun buz çağında bile malzeme kili ile birşeyler yapmaya çalıştığını kanıtlasa da, o
çağda yapılan pişmemiş hayvan figürinleri mağaralarda bugüne kadar bozulmadan kalması
kanıtlıyorsa da, ancak Paleolitik (Kaba Taş Devri) çağında kilden yapılmış kap kaçak
türünde bir eşya henüz bulunamamıştır. Öte yandan Mähren'de (Almanya), Paleolitik çağa
ait olduğu kanıtlanan ve kilden yapılmış figürinlerin pişirilmesinde kullanılan bir çukur
bulunmuştur (Güner, 1972). Topraktan pişirme tencere ve tavaların bulunması, belki de
ateşin kızarması ve sertleşmesi için zemine kazılan çukurun görülmesiyle keşfedildi. İlk
insanların kullandıkları saksılar midye kabukları, hayvan boynuzu, doğanın onlara sağladığı
sert meyve kabukları gibi şeyler olmalıydı. Ancak, yetersizlikleri insanları zamanla yeni
kaplar almaya zorlamış olmalıdır. Avcı topluluklarda yaşayan Paleolitik çağ insanlarının bu
ihtiyaçları ağaç parçacıklarını şekillendirerek ve hayvan tulumları kullanarak karşıladıkları
bir gerçektir. Bu, yontma taş devrinde ve ekonominin tamamen avlanmaya dayandığı
zamanlar için geçerlidir. Bu dönemlerin hiçbirinde henüz kilden yapılmış bir kullanım
kalemi bulunmamaktadır (Güner, 1972).
Topraktan çanak çömlek yapma çabalarının tam olarak nerede ve nasıl başladığını söylemek
çok zor. M.Ö. Örneğin, El-Natuf'taki Filistin kültür kalıntılarından yaklaşık M.Ö. 8000'den
itibaren, bu bölgedeki insanların artık bir avcı toplum oluşturmadığı anlaşılıyor. Tırpanın
icadını muhtemelen borçlu olduğumuz bu kültürde tencere ve deri tulum olmasına rağmen
henüz kilden yapılmış bir kullanım eşyası yoktur.
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Seramik öncesi dönem, bir köylü tarım kültürü olarak tanımlanan Jericho kazılarının ilk
katmanlarında da görülebilir. Jericho'da MÖ. M.Ö. 4000 yıllarında 1. cilalı taş devrine ait
başka bir kazıda seramik öncesi dönemden seramik yapılan bir döneme geçiş izlerine
rastlanmaktadır. Kilden yapılan figürlerden, bu kişilerin kili şekillendirmeye başladıkları,
ancak zeminde kazılan derin çukurların kille sıvanması nedeniyle kili pişirmeyi bilmedikleri
anlaşılmaktadır.
Bu ilk seramik çağının sonlarına doğru, dağınık astarlı dekorlar ve ardından kazınmış
dekorlar vardır. Çarkın devreye girmemiş olması, işlerin nasıl yapıldığına bakılarak
anlaşılabilir. Bu eserler, ahşap, kil veya dokuma sepetten yapılmış dönebilen paspaslar
üzerinde bant tarzında elle şekillendirilmiştir. Aynı zamanda Mezopotamya, Hassuana ve
Tel-Halaf'ta da bu gelişmeyi gözlemleyebiliriz. İleri bir tarım ve hayvancılık ile ileri seramik
sanatının her zaman bir arada ortaya çıkması çok ilginç. Yani bu ikisi birbirine bağlı
olaylardır (http://www.marbleport.com).
Şimdi bu sanatın Küçük Asya, Güney ve Orta Avrupa'da bir kadın ev işi olarak ağırlık
kazandığını ve geliştiğini görüyoruz. Yakın zamana kadar, bunlar ilk Neolitik çağ çanağının
kökeni hakkındaki gerçeklerdi. Ancak Anadolu'da 1961'de Hacılar'da ve 1962-1963'te
Çatalhöyük'te James Mellart kazıları nedeniyle Neolitik çağ 2000 yıl öncesine kadar gider.
7000 yılına ulaştığını görülmektedir.
Burada bulunan ilk kil çanak çömlek kalıntıları M.Ö. 6700 yılına ait olduğu anlaşılmıştır.
Bunlar Anadolu'da bulunan Neolitik çağa ait ilk kültürel kalıntılardır. O güne kadar
Anadolu'da sadece Kalkolitik ve daha sonra kültürel kalıntılar bulunduğu için Neolitik
kültürün olmadığı düşünülüyordu. Çatalhöyük kazılarında sepetli ve tahta çömlekli Neolitik
evreden seramikli Neolitik evreye geçiş açıkça görülmektedir. İnsanoğlunun kilden çömlek
yapmanın keşfine nasıl geldiği konusunda çeşitli tartışmalar vardır. İnsanlar bu işe önce kil
parçasını oyarak başlamış, daha sonra büyük çömlekler için bant tekniğine yönelmiş ve bu
bulguyu döner bir kaide üzerinde çalışmanın kolaylaştığını görerek geliştirmiş olmalıdır.
İlginç olan, çömlekçiliğin bugüne kadar geçirdiği tüm aşamaların 20. yüzyılda ayakta
kalmasıdır (Güner, 1972).
Tarih öncesi dönemlere benzeyen ilkel çömlekçilik, Anadolu'nun sarp dağ köylerine özgü
bir olay değildir. Örneğin, Anadolu'daki bazı köylerde olduğu gibi Güney Amerika'daki
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Kızılderililerin kadınlar tarafından bu işgale devam ettiği bilinmektedir. Dahası, kadınların
kilden pişmiş tencere yapma bulgusu bulduğuna dair güçlü bir görüş var. İnanışa göre,
kadınların tahılları böceklerden korumak için kille kıvırdıkları sepetler tesadüfen ateşin
yanında kalmış, kırmızılaşan ve sertleşen bu sepetler sonunda onları kilden tencere ve tava
yapma bulmaya yönlendirmiştir (http://www.katpatuka.org).
1.3.7. Çarklı Çömlekçiliğe Geçiş
Mezopotamya'da MÖ. 5000 ile başlayarak, düzenli toplum yaşamının ilk işaretleri
görülüyor. M.Ö. İlk çömlekçi çarkı, dolayısıyla çarklı çanak çömlek, 3500 yılına dayanan
Uruk'ta bulundu; En önemlisi, L. Woolley'in kazıları araba tekerleklerinin kalıntılarını ortaya
çıkardı. Ancak çömlekçinin çarkının araba tekerleğini mi doğurduğu yoksa araba çarkının
çömlekçinin çarkını mı doğurduğu henüz çözülmemiş bir tartışma konusudur (Güner, 1972).
MÖ. 3000 yıllarında çarklı çömlekçiliğin kuzey Mezopotamya'dan tüm Mezopotamya'ya,
batı Hindistan'a, Suriye'ye, Mısır'a ve Onasya'ya yayıldığını gene arkeolojik kazıların
yardımıyla izleyebiliyoruz. Anadolu'da ilk çarklı çömlekçiliğe ait bulgulara MÖ. 3000-2000
yılları arasında ilk kez Kayseri dolaylarında, Alişar'da, Boğazköy'de ve Truva'da rastlanıyor
(http://www.katpatuka.org).
Yere yakın, şaft üzerine yerleştirilmiş ve elle döndürülen bu tip çömlekçi çarkının uzun
zamandır yenilenmiş olduğu söylenemez. Ancak bu arada tekerlek dönerken yapılan iş sicim
ile kolayca kesilebildiği için millerin bir rulmana oturduğunu anlıyoruz.

Görsel 7. MÖ. 600-500 yıllarında eski Yunan Uygarlığında ve sömürgelerinde yaygınlık kazanmış elle
döndürülen çark türü (http://www.marbleport.com)

21

MÖ. 800 yıllarında eski antik Yunan uygarlığında zirveye ulaştığını söyleyebiliriz. Bu
nedenle Yunanlılar, bu cihazın yaratıcısının ancak kendileri olabileceği tezini savunuyorlar.
M.Ö. 600 yıllarında yapılan işlerin hangi ustalara ait olduğunu simgeleyen, örneğin
“Euphoinios beni biçimlendirip dekorladı” ya da Euthymides adlı ustanın yazdığı
“Euphorinios'un erişemeyeceği güzellikte dekorladı” gibi yazılar vardır. Bunlar bize o
zamanlar profesyonel bir gururun olduğunu kanıtlıyor. Bu ustaların da kendi işlerini
denizaşırı ülkelere satan ve atölyelerinde bol miktarda mahkum olan çok zengin insanlar
olduğunu öğreniyoruz.
Örneğin, 1880'de orta Rusya'daki çömlekçilerden çömlekçi çarkını ayakla döndürmeleri
istendiğinde, çömlekçiler bir haftada çektiklerimizi bir günde el torna ile çekiyoruz diyerek
buna direndiler.
Günümüz Creta (Girit) ve eski Yunan kültüründen Messinnen'de, çömlekçi çarkını
kendilerinin bulduklarını iddia eden birçok çömlekçi köyü vardır. Roland Hampe ve Adam
Winter, bu adalara ilişkin izlenimlerinde, dik bir dağ köyünde çark mekanizmasını yağlamak
için un kullanıldığını gördüler ve çömlekçi kadınların zeytinyağının da aynı işi
görebileceğini bilmediğine şahit oldular. Bu dönemde çömlekçi çarkı da formda bir gelişme
gösterir. Örneğin pervanenin çapı artar, şaftın ve şaftın yatağı daha da iyileştirilir, pervane
yerden biraz daha yukarı kaldırılır; Öyle ki direksiyonda çalışan herkes artık oturup
çalışabilir. Bununla birlikte, çark yalnızca manuel olarak döndürülebilir.
Ayakla döndürülebilen ilk çömlekçi çarkına MÖ. 300 yılında Philae adasında (Yukarı
Mısır'da) bulunan bir tapınağın duvar rölyeflerinde rastlıyoruz. Çömlekçi çarkının ayakla
döndürülebilen çeşitli aşamalarının yanı sıra, elle döndürülen çömlekçi çarkı günümüze
kadar hemen her yerde ayakta kalmıştır.
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Görsel 8. MÖ. 300 yılına ait Philae adasırıda bulunan bir Mısır tapınağının duvar rölyeflerinde,
ayakla döndürülebilen çark türü. (A. Rieth, 5000 Jahre Töpferscheibe)

1.3.8. Çömlekçi Çarkı Türleri
Geçmişten beri geleneksel seramiklerin şekillendirilmesinde kullanılan torna tezgahı; taş,
ahşap, kil veya metalden yapılmış ve ekseni etrafında dönen bir şekillendirme aletidir.
Manuel şekillendirme yöntemini kolaylaştırmak için zemine oturarak kullanılan el tornaları
genellikle düz bir plaka, seramik kırığı, konveks veya konveks disklerden oluşur. İlk
örnekler Kalkolitik dönem kültürlerinde Halaf, Obeyd, Uruk dönemlerinde ve Çin'de
kullanılmıştır (Çobanlı ve Canbolat, 2014: 157).
Kalkolitik dönemden beri kullanılan torna tezgahı kendi içinde gelişse de; kullanımı
gelenek, alışkanlık ve kültüre büyük ölçüde bağlıdır. Örneğin Mısır'da torna tezgâhı gelenek
ve alışkanlıklar çerçevesinde uzun yıllar devam etmiştir. Gelişmiş bir torna türü olan ayak
torna tezgahının yaygın kullanımı, Tunç Çağı'nda Hitit seramiklerinde kendini
göstermektedir. Dönüş hızının pedal ile kontrol edildiği pedal torna tezgahları, ayakla
hızlandırılan ayak tornalarından sonra ilk olarak İngiltere'de kullanılmıştır. 20. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren teknik ve teknolojik olanakların hızla gelişmesiyle birlikte
elektrikle çalışan torna tezgahları kullanıma girmiştir.
Türkçe de bu aleti tanımlamak için çömlekçi çarkı, çömlekçi tezgahı, torna tezgahı, seramik
torna ve çamur torna gibi isimler kullanılır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaygın olarak
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kullanılan torna tezgahları Anadolu'da geniş bir kullanım alanına sahiptir. Geleneksel
çömlekçiliğin araştırıldığı kaynaklarda detaylandırılmasa da söz konusu torna tezgahları
hakkında Anadolu'da ilk araştırmayı yapan Prof. Güngör Güner’dir. Güner, araştırması
sonucunda (1972-77) yayımladığı “Anadolu'da Yaşamakta Olan İlkel Çömlekçilik” adlı
kitabında Anadolu'da yapılan geleneksel çanak çömleklerin ve kullanılan yedi farklı torna
tezgahının durumunu belirlemiştir. Bu konuda yayınlanan diğer kaynaklar ve Güner'in
kitabı incelendiğinde seramik torna tezgahlarını işlevselliklerine, şekillerine ve kullanım
şekillerine göre sınıflandırmak mümkündür. Güner'in yaptığı tespitte; Bir çırak tarafından
hızlandırılan el hızlı tornaları, ayak hızlı tornaları ve torna tezgahlarını içermektedir. Ancak
bu sınıflandırma tarihsel süreç veya kültürlere göre düşünüldüğünde kronolojik bir sıra
izlemek mümkün değildir. Çünkü her medeniyetteki gelişmeler aynı anda gerçekleşmedi.
Bunun dışında bu dört farklı torna tipinin günümüzde dünyanın çeşitli yerlerinde halen
kullanımda olduğu görülmektedir. Genel bir sınıflandırmaya göre tornaların kullanım
şekilleri şu şekilde belirtilmektedir (Çobanlı ve Canbolat, 2014: 157-158);
1. El Tornaları (Hand Wheel)
2. Ayak Tornaları (Kick Wheel)
3. Pedallı Tornalar (Treadle Wheel)
4. Elektrikli Tornalar (Electric Wheel)
...olmak üzere dört ayrı başlık altında ele alınmıştır.
1.3.8.1. El Çömlekçi Çarkı
El ile kullanıldığı için bu şekilde isimlendirilen ve sucukla şekillendirme yönteminin
uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaya başlanan el tornaları; kilden, taştan ve
ahşaptan yapılmış düz bir plaka veya disk şeklindeki ilkel torna tezgahlarıdır. Sürekli elle
döndürülerek şekillendirmeye imkan veren el tornaları; Japonya, Çin, Tunus, İran, Fas,
Cezayir, Kenya, Meksika, Somali ve Afrika ülkeleri gibi dünyanın birçok yerinde
bulunabilir. Örneğin Anadolu'nun Ege Bölgesi'ndeki Oaxaca / Meksika ve Manisa ili, Salihli
ilçesine bağlı Gökeyüp köyünde kullanılan el torna tezgahlarına benzerliği görülmektedir.
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Görsel 9. El çömlekçi çarkı biçimlendirme şekli
(http://www.unutulmussanatlar.com/2012/07/seramik_29.html)

El tornası sınıfına dahil edebileceğimiz turnet veya kısa milli torna olarak isimlendirilen bu
tür bugün; İç Anadolu’da Eskişehir ili, Mihalıççık ilçesi, Sorkun köyünde şekillendirme işleminde kullanılmaktadır. Aynı zamanda turnetler seramik atölyelerinde kullanılan
şekillendirmeye yardımcı araçlardır.
1.3.8.2. Ayak Çömlekçi Çarkı
El tornalarının geliştirilmiş hali olan ayak tornaları; uzun bir mil ile altta geniş bir tekerleğe
tutturulmuş ahşap, taş veya metalden yapılmış bir döner tabladan oluşur. Yerdeki geniş
tekerlek ayaklarla hızlanmakta ve üst plakanın şaft ile dönmesi ile şekillenmeye imkan
vermektedir. Ayak torna tezgahı veya hızlı dönen çömlekçi çarkı olarak bilinen torna
tezgahının çeşitli dillerdeki karşılıkları aşağıdaki gibidir.
Türkçe: Hızlı Dönen Çömlekçi Çarkı, Torna,
İngilizce: Wheel, Potter’ s Wheel, Fast Wheel,
Almanca: Drehscheibe, Töpferscheibe, Schnelldrehende Scheibe,
Fransızca: Tour, Tour Rapide,
Japonca: Kerokuro,
Gelişmiş bir el torna tezgahı türü olan ve seramik alanında önemli bir gelişme olarak kabul
edilen sırt torna tezgahlarının kullanılması ile seramik üretimi büyük ölçüde hızlanmıştır.
En eski çömlekçi çarkı olan daha hızlı dönen torna tezgahına ait en eski buluntular, Güney
Mezopotamya'daki Uruk-Warka yerleşiminde bulunmuştur. (Yaklaşık MÖ 3500) Sazcı'ya
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göre; Seramik fırının yanında, 75 cm çapında, 5.6-7.0 cm kalınlığında ve 44 kg. büyük disk
tartımı, ayak torna tezgahının çarkıdır. Mil görevi gören ve torna tezgahı ile tekerlek
arasındaki bağlantıyı sağlayan nesnenin bu tekerleğin ortasındaki deliğe yerleştirildiği
düşünülmektedir.
Yaklaşık 30 yıl önce Anadolu'daki geleneksel seramik merkezlerinin çoğunda kullanılan sırt
torna tezgahı, Anadolu Üniversitesi'nde kullanılan bir torna tezgahıdır. Anadolu
Üniversitesi'nin yanı sıra özellikle Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümünde geleneksel çanak çömlek merkezlerinde kullanılan ayak tornaları
(ahşap-metal) veya elektrikli torna tezgahları kullanılmaktadır.
Anadolu'da Nevşehir ili Avanos ilçesinde, günümüzde yaya olarak hızlanan torna
tezgahlarının fazla kullanılmadığı tamamen seramik ünitelerden yapılan tornalar "tekme
tezgahı" olarak adlandırılır. Günümüzde bu torna tezgahında seri üretim yapılmamaktadır.
Anadolu'nun birçok merkezine elektriğin gelmesi ile torna tezgahlarına bir motor eklenmiş
ve elektrikli torna tezgahları kullanılmaya başlanmıştır. Tezgah Avanos'taki turistleri
göstermek için kullanılıyor (Çobanlı ve Canbolat, 2014: 160).

Görsel 10. Ayak Çömlek Tornası (Ölçer, 2018: 59)

1.3.8.3. Pedallı Tornalar
Pedallı torna, genellikle ahşap veya metal bir tertibat içine yerleştirilmiştir; Torna tablası,
mil ve çarktan oluşur. Ayak torna tezgahına benzemekle birlikte torna tezgahının pedal ile
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hızlandırılması ve tekerleğin ayak torna tezgahına göre daha hafif olması yönlerinden ayak
torna tezgahından farklılık gösterir.
Pedallı torna; adını 20. yüzyıl seramik sanatının öncülerinden olan ve Studio Pottery ile öne
çıkan İngiliz seramik sanatçısı Bernard Leach'den alan Bernard Leach Style Wheels, torna
olarak da biliniyor. Amerika'da bir çeşit pedallı torna, İspanya, Kenya, Türkiye gibi
ülkelerde görülmektedir.

Görsel 11. Bernad Leach’in Adı Altında Satışa Sunulan
Pedallı Torna (Çobanlı ve Canbolat, 2014: 162)

Görsel 12. Kenya’da Kullanılan Pedallı Torna: Fotoğraf:
Zehra Çobanlı Arşivi (Çobanlı ve Canbolat, 2014: 162)
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1.3.8.4. Elektrikli Tornalar
El torna tezgahları, ayak torna tezgahları ve pedallı torna tezgahlarının en gelişmiş ve
teknolojik hali olan elektrikli torna tezgahları; Sanayide ve teknolojide yaşanan gelişmeler
neticesinde insan hayatındaki yerini almıştır. Ayak hızlandırmalı torna tezgahlarına motor
takılarak kullanılan veya endüstriyel olarak üretilen elektrikli torna tezgahları artık
üniversitelerde, sanat atölyelerinde, küçük veya büyük işletmelerde, sanatçıların kişisel
atölyelerinde, hobi merkezlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. En çok bilinen torna
markalarından biri Japon torna markası Shimpo'dur.
Shimpo torna tezgahlarının saat yönünde veya saat yönünün tersine dönebilen bir diğer
özelliği de çok sessiz çalışmasıdır. Shimpo torna tezgahları ayrıca motor gücü; 100-300-400
W, Döngü Hızı; 0-210 / 230/250, 23-44-60 kilo arasında değişen ağırlıklarda ve 640 - 1250
€ fiyat aralığında satışa sunulmaktadır. Shimpo portatif torna tezgahları 12-18 kg
ağırlığında, 450-575 € fiyat aralığında mevcuttur. Brent torna tezgahları aynı zamanda motor
gücüdür; 120-230 V, devir hızı 0-240 ve 930-1695 $ fiyat aralığında satılmaktadır.

Görsel 13. Shimpo Marka Elektrikli Torna (Çobanlı ve Canbolat, 2014: 163)

Sektörün hızla gelişmesiyle tüketiciye farklı ebat ve tasarımlarda sunulan seramik torna
tezgahları çeşitlilik göstermekle birlikte daha hafif, sökülebilir çamur odaları ve ek aparatları
ile kullanımı kolay, neredeyse hiç ses çıkarmayan tipler üretilmektedir. Endüstriyel olarak
üretilen torna tezgahları daha küçük boyuttadır, taşıması ve kullanımı kolaydır ve Shimpo
28

gibi küçük boyutlu elektrikli torna tezgahları sürekli çalışırken sırt ağrısına neden olabilir.
Anadolu'da geleneksel merkezlerde kullanılan torna tezgahları normal oturma pozisyonunda
da çalıştırılabildiğinden durum böyle değildir. Elektrikli torna tezgahlarının en avantajlı
özelliği, hız kontrolünün kolaylıkla ve ani değişikliklerle ayarlanabilmesidir.

Görsel 14. Brent Marka Elektrikli Torna (Çobanlı ve Canbolat, 2014: 163)
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2. BÖLÜM: ANADOLUDA ÇÖMLEKÇİLİK VE ÇÖMLEKÇİ ÇARKINDA
ÜRETİLEN SERAMİK HEDİYELİK EŞYA FORM UYGULAMALARI
Anadolu'da yaşamış olan uygarlıkların ve günümüz seramik sanatının geldiği noktaya
baktığımızda çömlekçiliğin hala ilk dönemlerdeki özelliğini taşıdığı görülmektedir.
Çömleklerin şekillendirme yöntemleri, bazı çömlekçi köylerinde, kilden ya da ahşaptan
yapılan altı sivri olan bir mekanizmayı (el çarkı), bir elle çevirip diğer elle
şekillendirilmesiyle yapılır. Bu yöntem en ilkel olup, (Manisa/Salihli-Gökeyüp köyünün
üretim yöntemidir. Elazığ, Palu ilçesi Burgudere köyü; Eskişehir, Mihalıçık ilçesi
Gökçeayva ve Sorkun köyleri; Elazığ, Sivrice ilçesi Uslu köyü aynı şekillendirme yöntemini
kullanmaktadır. Bazı köylerde ise şekillendirmede kullanılan mekanizmalar hem elle hem
de ayakla çevrilebilen, kısa mil ya da uzun milin yer aldığı merkezkaç kuvvetiyle dönen
tornalarda yapılır (Güner, 1988).
Gökeyüp köyü'nde üretilen çömleklerin pişirimleri “Açıkta pişirim” olarak isimlendirilen
pişirim yöntemi ile yapılmaktadır. Bu yöntemde doğal yollarla kurutulan çömlekler açık
alanda odunların üzerine kat kat sıralanır ve ateşleme işlemi yapılır. Pişirme sonrasında
ürünler kül artıklarından temizlenir. Elazığ, Palu ilçesi, Burgudere köyü; Sivas, Zara ilçesi,
Demiryurt köyü; Bitlis, Çukur bucağı, Günkırı köyü; Eskişehir, Mihalıçcık ilçesi Gökçeayva
ve Sorkun köyü; Bitlis, Mutki ilçesi, Kavakbaşı köyü; Kastamonu, Küçüksu köyü, Urfa,
Sırın köyü; Gaziantep, Oğuzeli ilçesi, Zıramba çömlekçi köyleri de aynı türde pişirim
yapmaktadırlar (Güner, 1988).
Gökeyüp köyü'nde açık havada kurutulan çömleklere, sırlama adı verdikleri işlem uygulanır.
Bu işlemden sonra çömlekler yeniden kurutulur ve tek pişirim yapılır. Kars, Tuzluca ilçesi,
Aliköse köyü; Mardin, Midyat ilçesi, Beti köyü; Elazığ, Palu ilçesi, Burgudere köyü; Van,
Çanakçılar köyü; Sivas, Zara ilçesi, Demiryurt köyü; Gümüşhane, kale bucağı, Dölek köyü;
Eskişehir, Mihalıçık ilçesi, Gökçeayva ve Sorkun köyleri; Bitlis, Çukur bucağı, Günkırı
köyü; Ağrı, Hıdırdudu köyü; Bitlis, Mutki ilçesi, Kavakbaşı köyü; Giresun, Alucra ilçesi,
Karabörk köyü; Denizli Acıpayam ilçesi, Kızılhisar bucağı; Kastamonu, Küçüksu köyü;
Elazığ, Sivrice ilçesi, Uslu köyü; Urfa, Sırın köyü; Gaziantep, Oğuzeli ilçesi, Zıramba
köyleri de bu yöntemi uygulamaktadır (Güner, 1988).
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Sanayileşmenin artması, kullanımın daha kolay olduğu çelik, plastik gibi ürünlerin yanı sıra
cam, emaye, porselen gibi ürünlerin tercih edilmesi sebebiyle çömlekçilik eski önemini
yitirmiştir. Üretimde kullanılan kilin hazırlanması, şekillendirilmesi, açık alanda kurutma ve
pişirme işlemlerine verilen emek ve aynı zamanda satış aşamasında da karşılaşılan zorluklar
yeni nesiller için oldukça caydırıcı olmaktadır (Atabey, 2012: 12).
2.1. Günümüz Çömlekçilik Merkezleri
2.1.1. Kınık Çömlekçiliği
“Kınık köyü Bilecik iline 30 km, Pazaryeri ilçesine 7 km uzaklıkta olan 140 hanelik köydür.
Kınık köyünün ve çömlekçiliğinin tam 100 yıllık bir geçmişi vardır. Kınık köyünde
çömlekçilik 1887 yılında Bulgaristan'dan göç ederek Kınık’a yerleşen Şakir usta ile
başlamaktadır. Kınık köyünde iki oğlu ile çömlekçilik yapmaya başlayan Şakir usta, 1932
yılında vefat edince oğullarından Mehmet, çömlekçiliğe devam ettirmiştir. Çömlek ustasının
olması nedeniyle köylüler yavaş yavaş bu işi kendilerine uğraş edinmişlerdir.” (Canbolat,
2011: 131).

Görsel 15. Kınık'ta çamurun iki silindir arasından geçirilişi Kaynak:
Güngör Güner, Anadolu'da Yaşamakta Olan İlkel Çömlekçilik, s. 107

“Kınık köyünde 1887 yılında bir tek atölyede yapılan çömlekçilik sayısı bugün 40'a kadar
atölyelerde üretim yapıldığından bahsedilmektedir. Atölyeler evlerin girişine kurulmuştur.”
(Güner, 1988: 106).
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Köyün merkezinden bir kilometre uzaktan getirilen toprak, çamur haline getirildikten sonra
yere serilir ve ayak ile çiğnendikten sonra elde yuğurularak topaç hale getirilir ve çarkın
üzerine konularak şekillendirilir. “Köyde kullanılan Elektirikli tornalar 1980'lerde köye
elektriğin gelmesiyle yayılmıştır. 1985'te Mehmet Can köye ilk presi alan ve pres kullanarak
şekillendirme yapan usta olmuştur” (Çobanlı, 2007: 431).

Görsel 16. Kınık'ta yapılmış alacalı süslemeli boduklardan bir yığın Kaynak:
Güngör Güner, Anadolu'da Yaşamakta Olan İlkel Çömlekçilik, s. 107

Görsel 17. Saksıların üstüne alacalı süslemenin yapılışı Kaynak:
Güngör Güner, Anadolu'da Yaşamakta Olan İlkel Çömlekçilik, s. 107
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Görsel 18. Akıtma Dekorlu Seramik Formu Kaynak:
https://www.facebook.com/zipek11/media_set?set=a, 08.12.2016

2.1.2. Karacasu Çömlekçiliği
“Karacasu Aydın iline bağlı 781 km2 yüz ölçümüne sahip bir ilçedir. Karacasu Aydın ilinin
güneydoğusunda Aydın'a 88 km uzaklıktadır. İlçe halkının başlıca geçim kaynağı tarımdır.
Eskiye göre azalmasına rağmen çömlekçilik, dokumacılık, dericilik yapılmaktadır” (Koçak,
2015: 7). Geyre köyünün bulunduğu yerdeki Afrodisias antik kenti ve buradaki Afrodisias
müzesinde sergilenen eserler yörede çömlekçilik tarihi dönemlerden bu yana yapılmakta
olduğunu belgeler niteliktedir. Karacasu da çömlekçilerin kullandığı toprak, Karacasu
Belediyesi tarafından Yazır Köyünden getirilmektedir. Demir içeriği yüksek olan bu
toprakla şekillendirilen Karacasu çömlekleri Türkiye'nin birçok bölgesine gönderilmekte ve
bu kırmızı rengi ile kolayca ayırt edilmektedir. Yazır köyünden getirilen toprak, kurutulur
ve kırıcıdan geçirilir, suyla karıştırılarak çamur haline getirilir.
“Yöre ustaları tarafından bardak testi ve bardak çeşitleri kulpsuz bardak, emzikli bardak,
Mevlana bardağı gibi saplı tava, güveç, yoğurtluk, sütlaç kâsesi, mumluk, şekerlik,
kürdanlık, kupa, vazo, şamdan ve yöreye özgü gelin bardağı gibi çeşitli ürünler
yapılmaktadır. Şekillendirmede yaklaşık 20 yıldır elektrikli tornalar kullanılmaktadır
(Canbolat, 2011: 124).
“Karacasu'da ilk kooperatif 1956 yılında devlet tarafından öğretici olarak Kütahyalı bir
ustanın çabalarıyla kurulmuştur. Fakat birkaç yıl sonra kış döneminde atölyelerin
çalışmaması ve üretimin durması, satışların az olması gibi sebeplerden ötürü
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kapanmıştır.1985 yılında 2. Kooperatif 12 ortaklı olarak kuruluyor. Cuma mahallesinin 3
km. alt tarafına devlet yardımı ile 12 adet atölye yapılıyor. Dört yıl sonra atölyeler bitince
kooperatif de sona erdi. 2002 yılında dernek Karacasu Meslek Yüksek Okulu öğretim
üyelerinin girişimiyle seramik derneği kurulmuştur. O dönemde seramik derneğinin 6 üyesi
varken, şimdi 32 kadar üyesi bulunmaktadır” (Çelik ve Doğan, 2007: 924).
“Çömlek üretiminin usta çırak ilişkisi ile Antik çağdan günümüze aktarılan geleneksel
çömlekçiliğin devamını Aydın'ın Karacasu ilçesinde üretilen çanak çömleklerde
görmekteyiz. Aydın ili Karacasu ilçesinde, Cuma mahallesinde geleneksel üretim eski
özgünlüğünde yıllardır devam etmektedir.” Günümüzde 24 atölyede, 39 usta ile aile
işletmesi şeklinde kadınlı erkekli, çocuklar ve yaşlılarla birlikte çalışılmaktadır (Çizer, 2006:
10).

Görsel 19. Aydın Karacasu Çömlekçi Çarkı Atölyesi ve yapılan eserler Kaynak: Fotoğraf: Hakan ÖCEL

2.1.3. Sorkun Çömlekçiliği
“Sorkun, Eskişehir ili Mihalıççık ilçesine bağlıdır. İlçeye 12 km uzaklıkta, 80 hane ve 500
nüfuslu bir köydür. Sorkun, çömlekçilik mesleğini atalarından sadakatle sürdüren insanları
sayesinde çömlekçilik adına önemli bir yere sahiptir. Sorkun halkı tarih boyunca çömlekçilik
mesleğine olan ilgisini hiç durmadan korumuştur. Geçimini patates ve sığır yetiştirerek
çeşitlendiren Sorkun köylüsü, en küçüğünden en büyüğüne çömlekçilikle uğraşır. Atölye
evleri diyebileceğimiz bu hanelerin hemen hepsinde çanak çömlek yapımına şahit
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olabilirsiniz. Karasal iklimin hüküm sürdüğü bu köyde çanak çömlek yapımı sadece yaz
aylarında yapılmaktadır” (T.C. Eskişehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2007: 4).
“Beyaz toprakla kırmızı toprağın karıştırılmasıyla elde edilen çamurun veya kısaca Sorkun
köyü civarında çıkarılan kırmızı toprağın hazırlanması; Düz bir alana açılan geniş naylonlar
üzerine yapılır. Toprak naylonların üzerine serilir, ortasına su dökülür ve sulu bölgeden
kenarlara doğru toprak su ile karıştırılır. Köyde kullanılan kırmızı toprak çok sert olunca
sıcak suda açıldıktan sonra beyaz toprakla karıştırılır. Çamur, el ve ayakla yoğrulduktan
sonra çalışma alanı veya depo olarak kullanılan evlerin zemin katına istiflenir. Stoklanan
çamur bir turta üzerinde şekillenir ve yerel olarak rotary olarak adlandırılır. Döner, kilden
yapılmış altı şişkin diskti. Bugün bölgede yaklaşık 20 yıldır aynı isimle metal turnuvalarda
yapılmaktadır” (Canbolat, 2011: 138).
Sorkun köyünün köy ekonomisine katkısı göz ardı edilemez. Yapılan iş tüm Anadolu ve
İstanbul pazarlarında bulunabilir. Yine köy büyüklerine göre, özellikle son beş altı yılda
büyük şehir tüketicilerinin turistik işlere ilgisinin artması nedeniyle işler eskisinden daha iyi
gidiyor. "Sorkun köylerinde yapılan formlar Gökeyüp'te yapılanlardan çok farklı olsa da
şekillendirme yöntemi tıpkı Gökeyüp köyündeki gibi. Örneğin çarkın yerini alan altı uçlu
kil tabağına Cennet'te döner denir ve Her bir kasenin şekillendirilmesinde gerekli olan kaide
"kalıp" olarak da adlandırılır. Şimdiye kadar ilkel çömlekçilikle uğraşan köylerin hemen
hepsinde bu kaideye kalıp denmesi ilginçtir. “Kalıp” ve “kazıyacak” sözcüklerinin onların
ortak terimleri olduğunu söyleyebiliriz.” (Güner, 1988: 58).
Kalıp üzerine yayılan çamur, her bir güvecin ebadına göre tahtadan yapılan ve köyde kılıç
adı verilen aletlerle düzeltilir. Güvecin tabanını oluşturan plakanın açılması üzerine kalın bir
sucuk eklenmesi işlemi köyde dip yazma olarak tanımlanmaktadır. “Dip yazma işlemi
yapıldıktan sonra eklenen son halka ellerle sıkıştırılarak yukarı doğru yükseltilir ve bu işleme
kaldırma denilmektedir. Kaldırma işleminden sonra güvecin hacminin içten dışa doğru
kılıçlarla genişletilmesi işlemine de karınlama denilmektedir. Karınlama işleminden sonra
güveçlere yanış veya yanışlama olarak tabir edilen işlem uygulanır. Yanışlama güvecin ağız
kısmının elde tutulan kadifemsi bir bez yardımı ile düzeltilmesi işlemidir. Yukarıda anlatılan
her bir işlemden sonra form istenilen sertliğe gelmesi için beklemeye alınır ve bu sırada aynı
biçimde şekillendirme işlemine devam edilir” (Güner, 1988: 61).
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Güveçlerin pişirimi köyde rüzgâr alan küllük adı verilen açık alanlarda çoğu zaman ortaklaşa
yapılmaktadır. Ağız kısmı aşağıya gelecek şekilde içine saman veya talaş konarak pişirilen
güveçlerin iç kısmı siyah dışı ise kırmızı toprak rengindedir. Üst üste yerleştirilen güveçlerin
aralarına odunlar ve çalı çırpı gibi malzemeler yerleştirilmektedir. 140 Çeykel adı verilen
aletler, güveçlerin ateşten alınmasını sağlayan ucuna metal takılmış sopalardır. Bu aletler
yardımıyla pişen güveçler kenara alınmakta ve pişirme işlemi rüzgârın kuvvetine göre birkaç
saatte tamamlanmaktadır.

Görsel 20. Zamanını iyi değerlendirdiğini söyleyebileceğimiz bir genç kız ve arkada onu seyreden bir çocuk.
Kaynak: Güngör Güner, Anadolu'da Yaşamakta Olan İlkel Çömlekçilik

2.1.4. Menemen Çömlekçiliği
“Menemen ilçesi Ege bölgesinde İzmir iline bağlı olup İzmir'e 33 km uzaklıktadır.
Anadolu'nun diğer çömlekçi merkezlerinde olduğu gibi menemende çömlekçilik Kurtuluş
Savaşı başlarına kadar yüzyıllar boyunca yerli Rum ustalar tarafından sürdürüle gelmiştir.
Yerli Rumların savaş sonunda yöreyi terk etmeleri üzerine Konya ve yöresinden gelen
ustalar tarafından devralınmış ve günümüze kadar getirilmiştir” (Tunçalp, 2007: 35).
“Menemen civarından çıkartılan kırmızı renkli killer kurutulur, elenip yabancı maddelerden
ayıklandıktan sonra ıslatılır. Çamur dinlendirme havuzlarında ayakla çiğnendikten sonra
istenilen kıvama gelinceye kadar bırakılır ve daha sonra kareler şeklinde kesilerek atölyelere
alınır. Atölyede vakum presten geçirilir ve tornada kullanıma hazır hale gelir. Presle seri
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üretimin yapıldığı kimi atölyelerde ise bu işlemler daha hızlı olması bakımından
karıştırıcılarda yapılmaktadır. "Menemen de üretilen ürünler küp, saksı, testi başta olmak
üzere, bunların yanı sıra bahçe seramiği olarak büyük boyutlu saksılar presle
şekillendirilmekte, yurt içine ve yurt dışına pazarlanmaktadır. Menemende presle
şekillendirme yaygın olduğu için genellikle elektrikli, gazlı veya tünel fırınlar
kullanılmaktadır. Menemen’e özgü odunlu fırınlar da bazı atölyelerde kullanılmaya devam
etmektedir. Diğer çömlek üretim merkezlerinde olduğu gibi Menemende de cehennemlik ve
ürünlerin yerleştirildiği iki bölümden oluşan dikdörtgen biçimli fırınlar kullanılmaktadır. Bu
fırınların giriş kısmı diğer merkezlere oranla daha geniştir. Her fırın yükleme ve boşaltma
işleminde bu giriş örülmekte ve sökülmektedir” (Canbolat, 2011: 146).
Menemende üretilen ürünler talebe göre sırlı veya sırsız olarak tüketiciye sunulmaktadır.
Genellikle toptan satış yapılmakta ve bireysel alımlar için İzmir- Menemen yolu üzerinde
satış mağazaları bulunmaktadır.

Görsel 21. Taner Yılmaz atölyesinden görseller.

2.1.5. Avanos Çömlekçiliği
“Nevşehir iline bağlı Avanos ilçesi Nevşehir'in 18 km kuzeydoğusundadır. Kızılırmak'ın
ikiye böldüğü ilçe Kapadokya'nın Ürgüp, Göreme gibi turistik merkezlerden biridir.
Volkanik bir arazi üzerine kurulu olan Avanos, Kızılırmak'ın getirdiği nitelikli çamur ve
yörede bulunan kil yataklarıyla çömlek yapımına elverişli bir konumdadır.” (Canbolat, 2011:
160).
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“Avanos da çanak çömlek yapımına Avanos'un kuruluşuyla birlikte 1202 yılında
başlandığından bahsetmektedir. Avanos'la ilgili bilgilere yer verilen bu kaynak da "işlik" adı
verilen ve çok eskiden kalma taş yapılar içine yerleşmiş olan 75 kadar iş yerinde 300 kadar
çömlekçi ustasının o dönemde çalışmakta olduğundan bahsedilmektedir. Avanos da çömlek
yapımı için yörede, ustalar tarafından denenmiş, kullanıma elverişli killer kullanılmaktadır.”
(Güner, 1988: 77).
Avanos'ta sır yapmasını bilen bir usta bulunmasına karşın yapılan işlerin tümü sırsızdır.
Avanos da üretilen ürünler geleneksel ve dekoratif ürünler olarak iki grup altında ele
alınmaktadır. Turistik bir bölgede yer almasından da kaynaklı olarak dekoratif ürünlerden
kadehler, duvar tabakları, dekoratif şişeler, Hitit kültürüne özgü halkalı ve gaga ağızlı
formlar, ibrikler, duvar panoları ve ajur tekniği ile yapılan abajurlar gibi ürünler
üretilmektedir. Tornada şekillendirme yönteminin yanı sıra yörede elle şekillendirme,
kalıpla, dökümle, presle şekillendirme yöntemleri de kullanılmaktadır. Avanos'a özgü
kırmızı renkli ürünlerin yanı sıra 1990'lı yıllardan bu yana Kütahya'dan getirilen beyaz çini
çamuru ile yapılan dekoratif ürünlerde üretilmektedir. Bu ürünlere sır altı ve sır üstü dekor
yöntemleri, rapido kalemleri ile yapılan dekorlar uygulanmaktadır. Avanos da irili ufaklı
atölyelerin yanı sıra çömlekçilik adı altında faaliyet gösteren fabrika 1998'den bu yana usta
el yapımı küpler, sıvama yöntemiyle şekillendirilen saksılar, pres baskı ürünler ve dökümle
şekillendirme olmak üzere toplam dört alanda iç ve dış mekan seramikleri ve dekoratif bahçe
seramikleri üretmektedir (Öcel, 2018: 24).
2.2. Hediyelik Seramik Eşyaları Hakkında Kavramsal Çerçeve
Gelenek, görenek, görenek ve değerler sisteminin yanı sıra, bir milletin bütünlüğünün işareti
sanat alanındaki ortak estetik algılardır. Bu estetik algı Anadolu'daki el sanatları geleneğinde
kendini göstermektedir. Pek çok bölgede el işi motiflerin formları, adları, renkleri ve
yerleştirme desenleri benzerdir (Gürcüm vd., 2018: 373). Süsleme sanatlarında geleneksel
motif ve formların yaşatmak, gelişmek, tanıtmak ve kaynak oluşturmak için ele alındığını
ifade ederek, geleneksel formlara dayalı olarak hazırlanan tasarımlarda ürün değerinin
başkalarının beğenisine uygun olmadığını ifade ediyor (Küçükerman, 1996: 63).
Altıntaş (2016:162) geleneksel Türk el sanatlarını bir veya daha fazla zanaatkarın bilgi ve
becerisine dayalı, çevre koşullarına göre değişen, güzelliğin yanı sıra yararlı olanı sunan,
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insan hayatını kolaylaştıran, ihtiyaçlarını karşılayan, evde veya atölyelerde tüm gün veya
gün boyu üretilen geleneksel Türk el sanatları boş zamanlarda veya belirli dönemlerde, el
aletleri veya mekanik aletler yardımıyla yapılan bölgesel, işlevsel, estetik, sanatsal, sanatsal,
dekoratif, dini, sosyal açıdan sembolik karaktere sahip ürünler olarak tanımlanır. Geleneksel
olarak el sanatlarının her dönemde ve her bölgede yoğun bir şekilde yapılmıştır. Bir
toplumun yaşam tarzını, ekonomik yapısını, alışkanlıklarını ve inançlarını el sanatları
geleneğinden tanımlamak mümkündür. Aynı zamanda kabul ve tat alışkanlıklarını oluşturan
estetik yargıları ortaya çıkarabiliriz. Geleneksel el sanatlarının biçim, dekorasyon, renk ve
motiflerinden bir toplumun kültürel mirasımız, geçmişi ve geleceği birbirine bağlayan bir
olgudur, rei bir toprak parçasına, bir kültüre, bir millete aidiyet duygusunu güçlendirir ve
orada yaşayan insanları bir arada tutarak ortak bağları güçlendirir (Kiper, 2004: 14).
Kültürel miras, korunması gereken pozitif değerler içermelidir. Bu unsurlar, geçmişini
gösteren bir toplumun hikayesini anlatan değer sistemidir (Gürcüm vd., 2018: 374). Geçmişi
geleceğe taşıyan el sanatlarının toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yaşam tarzını
yansıtan en kalıcı ve anlamlı belgeler arasında olduğu düşünülürse, el sanatlarımız nesiller
arası köprü vazifesi görmenin yanı sıra bir kültür hazinesidir (Hünerel ve Er, 2012: 180).
Küreselleşen dünyada geleneksel sanat ve kültürel değerlerin giderek kaybolduğunu,
gelişmiş ülkelerin kültür ve sanat değerlerinin ön plana çıktığını ve mozaik niteliğindeki
dünya toplumlarının özleri ve monofonizme neden olacak bir ortam hazırlanır. Günümüzde
sosyal, kültürel ve ekonomik farklılaşmanın bir sonucu olarak ihtiyaçlar ve kullanım
alışkanlıkları değişmekte, geleneksel el sanatlarımız bu değişime ayak uyduramayarak yok
olmaktadır (Say, 2002: 196). Bu nedenle geleneksel el sanatları kültürümüzü sürdürmek
genel olarak topluma ve özelde bireylere bazı sorumluluklar yüklemektedir. Bu araştırma,
sürdürülebilirlik kavramını el sanatları ve tekstil tasarımcıları açısından kişisel düzeyde
incelemeyi ve bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple tasarımcıların
dünya genelinde el sanatlarını sürdürme kaygısı ile başlattıkları proje örnekleri
verilmektedir (Gürcüm vd., 2018: 374).
2.2.1. Hediye Kavramı
Sözlük anlamı “birini sevindirmek ya da saymış olmak için karşılıksız verilen şey” olan
hediye; kişiler arasında toplumsal, ruhsal ve psikolojik bağlar kuran, duyguların görünür
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kılınmasına hizmet eden bir araçtır. Verilen ürünler ve verilme şekilleri günden güne
değişmesine rağmen hediyeleşme geleneği Türk kültüründe önemli bir yer kaplamaktadır.
Genellikle armağan kelimesiyle aynı anlamda kullanılan sözcük için eski dilimizde 'tuhfe',
'peşkeş', 'yadigâr', 'bergüzar', 'hatıra' sözcükleri kullanılmaktaydı.
Cumhuriyet döneminde yapılan Türkçeleştirme çalışmaları sırasında Arapça kökenli
“hediye”ye karşılık olarak gösterilen sözcük armağandır. 23 Eylül 1934 tarihinde Türk Dil
Kurumu'nun Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlattığı kelime listesinde de hediye’nin
karşılığı “armağan” olarak verilmiştir. Ancak aradan yetmiş beş yıl geçmiş olmasına rağmen
“hediye”nin yerini tam olarak alamamış, her iki sözcük de Türkçede varlıklarını
sürdürmüştür (www.tdk.org.tr, 01.05.2019).
Dilimize girişinden bu yana, 'hediye' kelimesinin anlamı çeşitlendi ve 'ödül' ve 'hediye'
anlamında kullanıldı. Öte yandan bir bilim adamının hizmetlerini anmak ve bilime
katkılarını belirtmek için hazırlanmış bir kitap anlamına da gelmektedir.
Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı "Tarama Sözlüğü"nde "hediye" kelimesine yer verilmemiş
ve eski metinlerdeki kelimelerden derlenmiştir. Ancak bu kelimeye eski Anadolu
Türkçesiyle yazılmış bazı kaynaklarda rastlanmaktadır. Örnek olarak Yrd. Doç. Dr.
Hediyeden Paşa Yavuzarslan'ın doktora tezinde iki yerde bahsediliyor. "... rahipler bunu
bilmezler, kaçan arkadaşına bir hediye ve bir hediye gönderirse, aguyisa ise reddetmez ..."
(www.tdkterim.gov.tr, 01.05.2019).
Kökeni tam olarak bilinmeyen kelime Türkçeden Suriye Arapçasına ve Farsça Or. Ayrıca
Bulgarca ve Sırpça gibi Balkan dillerinde hediye kelimesi ile birlikte kullanılmaktadır (Eren,
1999: 18).
2.2.2. Hediyelik Eşyanın Tarihsel Süreçteki Yeri
“Hediye, diğer tarafa gösterilen saygının bir kanıtıdır; bir adam. Bir armağan ya da yemin,
eski çağlardan beri doğaüstü güçlere hoş görünmek, kötülüğü önlemelerini istemek ve yerine
getirdikleri bir istek için teşekkür etmek için yapılan bir inançtır” (Hançeroğlu, 1993: 342).
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Hediye genellikle iki kişi arasında verilir ve minnet borcu sayesinde ilk verene geri döner.
Bunu akılda tutarak, eski çağlardan beri insanlar Tanrı'nın onlara verdiği veya onlardan
vermelerini istedikleri için hediyeler sunuyorlar (Hançeroğlu, 1993: 342-343).
Osmanlı Dönemi gezi kitaplarında hediye verme geleneğinin Türk kültüründe de önemli bir
yeri olduğu belirtilmektedir. “XVIII. yüzyılda Baron Türkiye'ye geldi Tott, Türklere devletin
hediye almaya ve almaya son derece önem veren erdemlerini, misafirlere ikramdan
kaçınmayan şerbeti, agav, bar, tatlı, ikram ve gül suyu ve diğerlerini anlatırken kokular bunu
bir hediye olarak bilinmektedir.”
Bu konuda bilgi veren yolcuların sayısı oldukça fazladır. Örneğin XVIII. 16. yüzyılda
Osmanlı topraklarını ziyarete gelen Lady Montagu, Türk halkının misafirperverliğe ve
hediye alıp vermeye önem verdiği konusunu geniş bir şekilde anlattı. Ayrıca evinde misafir
olduğu bir Türk hanımının kendisine işlemeli eşyalar içeren gümüş bir sepet verdiğini
söyledi.
“Lady Montagu, Osmanlı toplumunda insanların gündelik yaşamda birbirlerine hediyeler
verdiklerini söylerken, çiçek, meyve ve eşya gibi hediyelerin çeşitli anlamları olduğunu ve
bunun bir tür sevgi olduğunu ifade ediyor. Osmanlı toplumunda insanlar mürekkep
kullanmadan küfür, azarlama, sevgi, dostluk hatta çeşitli bilgiler gönderebilirlerdi. Bu
armağanlardan, “Pearl, sen güzelliklerin gençsin; karanfil, karanfil, kararın yok, gül olsun,
tımarın yok, seni zaten seviyorum, beni bilmiyorsun; pul, sorunuma çare bul; kağıt, saat saat
seviyorum; armut, bize bir umut ver; sabun, zebun beni rahatsız etti; kömür, senin için hayat
öleceğim; gülüyorum ağlıyorum sen gülüyorsun saman, sana tutsak olmama izin ver; çuha,
eşsiz baha; Tarçın sen gel, ben havanı çekeyim çıra, ben senin aşkın çıra ile oldum; sırıt,
gözlerini benden ayırma saç, bak tacı; üzüm, iki gözüm; tel, ölüyorum, çabuk gel biber bizim
için bir "haber" gibidir. Pek çok gezginin yazılarındaki ortak görüş, Türk milletinin
vatanlarını ziyarete gelen yabancılara kendi çevresine davrandıkları kadar sıcak ve samimi
davranmasıdır. “XVIII. Giambattista, Türkiye'ye seyahat eden asır İtalyan kaşif Casti de
Türkler, muhtaçları ve sevdiklerini kolayca vermek zorunda olduklarını anlatıyor. Gezgin
ayrıca Türklerin neye ihtiyaç duyduklarını veya neleri sevdiklerini kolaylıkla
sorabileceklerini belirtmektedir” (Şahin, 2007: 37).
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Avrupalı seyyahların seyahat kitaplarında bahsettiği bir diğer konu ise ticaret veya iş
amacıyla Osmanlı topraklarına gelen yabancıların Osmanlı hükümdarlarına getirdikleri
hediyelerdir. Toplumlar arasında bilgi ve kültür alışverişinde etkili olan bu hediyeler, zaman
zaman üstünlüğü kutlamayı, onaylamayı ve ara sıra fayda sağlamayı amaçlamaktadır.
“Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurmak, emniyette olmak ve Osmanlıların saldırılarından
korunmak için, hatta bazen karısını, kızını ve kalesinin anahtarlarını verenlere bile birçok
hediyenin gönderildiği görülmektedir. kasa. Örneğin Enez Tekfuru, Enez Kalesi'nin fethi
sırasında karadan ve denizden esir alınacaklarını anlayınca Enez Tekfuru, kızını, karısını ve
askerlerini Fatih Sultan Mehmet'e götürür ve bu hediyeler karşılığında güvende olmayı
umar” (Yavuz ve Yekta, 2003: 491).
İyilikseverler arasında iyi niyetle verilen hediyeler, yöneticilerin hediyelere bağlılığı
nedeniyle suistimal edilmeye başlandı. N. Bilal ŞİMŞİR'in 'Atatürk ve Yabancı Devlet
Başkanları' adlı kitaplarında çok sayıda seyahat kitabının bulunduğu, alt tabakalardan hiç
kimsenin devlet yöneticilerine hediye almadan iş yapamayacağı belirtiliyor.
“Hediyeler zamanla rüşvete dönüştüğü için Osmanlı Devleti'nin son döneminde, özellikle
Tanzimat'tan sonra bu iş bir kurala bağlanmış ve hediyeler yasaklı ve yasaksız olarak ikiye
ayrılmıştır. Yasaklanan hediyeler arasında; Bunlardan yapılmış altın, gümüş ve kıymetli
eşyalar, sopa, şal, kumaş, kürk, köle, cariye, binek, çadır gibi hayvanlar, her türlü tahıl, kuru
meyve, odun ve kömür vardır. Yasaklanmayanlar; üzüm, kavun, karpuz, taze meyveler,
çiçekler, tatlılar ve tatlılar, yoğurt, tereyağı, süt, kuzu eti, av hayvanları. Yasaklanmayan
hediyeler için belli bir miktar belirlenmiştir ”(Sertoğlu, 1986: 148).
Alışveriş turistler için en popüler aktivitedir ve konaklama ve turlar için en önemli harcama
kategorileri arasındadır. Bölge / ülke ekonomisine ciddi döviz girdisi sağlayan turistik
hediyelik eşyalar, turistlere özel ve sembolik seyahat anıları taşır.
2.2.3. El Sanatlarında Ekonomi
Bir ülkenin gelenek ve göreneklerinin nesilden nesile aktarılmasında en önemli rolü el
sanatları oynar ve bu önemle geçmişten geleceğe bir kültür hazinesi olarak korunur. Ölmez
ve Etikan’a göre el sanatlarının “belli bir tarihi, kökeni, nesilden nesile öğrenilmiş,
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günümüzde eğitilmiş, görsel ve sanatsal değeri olan, belirli bir manuel üretim tekniği
kullanarak veya sermaye ve kolaylık gerektiren, ticari veya bireysel amaçlı, turistik ve
otantik, kullanım ve hediyelik eşya üretimine dayalı uğraşıların ortak adı” olarak
belirtilmektedir. Bu tanımlamadan da anlaşıldığı gibi tamamen günlük kullanım amaçlı ve
yöresel hammaddeye bağımlı olarak üretilen ve Anadolu insanının yaşam biçimini yansıtan
bu ürünler usta çırak ilişkisi ile öğrenilmektedir. Bu üretim için önceden yapılmış bir tasarım
bulunmamaktadır. Ürün tamamen imalatçının hafızasındaki bilgilere göre ve kullanım amacı
göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Ancak el işi ürünleri, o toplumun özelliklerine
göre şekillenip, günlük yaşamın ihtiyaçları, geliştikleri toplumun yaşam tarzındaki değişime
uyum sağlamış ve yıldız renk, boyut, desen, biçim ve kullanım amacı açısından farklılıklar
göstermesi (Ölmez vd., 2008: 381). El sanatlarındaki değişimin en önemli nedenlerinden
biri bilim ve teknolojideki ilerlemedir. Bu yöndeki hızlı gelişme, el sanatlarında üretim
şekillerinin gerilemesi, yok olması ve değişmesinde de önemli rol oynadı. Sanayi devrimi
ile birlikte toplumların sosyal, ekonomik, politik ve kültürel değerlerine bağlı olarak
toplumların sanat anlayışı ve uygulama süreçleri büyük bir değişime uğramış ve 18. yüzyılda
başlayan bu değişim süreci de eklemlenmiştir. 20. yüzyılın başlarında endüstriyel
ürünlerdeki uygulamalarla sanat ve zanaat arasındaki ilişkiye tasarım kavramıdır (Ergür,
1997: 383). Ancak değişimin en önemli nedenlerinden biri, daha önce de belirtildiği gibi
toplumun yaşam tarzının değişmesidir. Kırsal alanın kentleşmeye adaptasyonu, okuyan ve
çalışan nüfusun artması, atölyelerin fabrikalara dönüşmesi, 1960'lar ve 70'lerde turizm
önemi ile turistik eşya ve hediyelik eşya kavramlarının ortaya çıkması ve fabrikasyon üretimi
Turistlere satışa sunulan ürünler, moda oluşumuyla birlikte el emeği göz nuru ürünlerin
kullanılmasının azalması değişimi hızlandırdı (Öztürk, 2000:117-118).
2.3. Çanakkale’de Üretim Yapan Seramik Atölyeleri
Bu çalışma kapsamında Çanakkale de hediyelik eşya üretimi konusunda, nitelikli seramik
üretimi yapan atölyeler incelenmiştir. Burada çalışmalarına yer verilen atölyelerin üretim
teknikleri açısından ve kullandıkları malzeme açısından çalışma konusuna uygun olması göz
önünde bulundurularak tercih edilmiştir. Dört seramik atölyesinde atölye kurucuları ve
çalışanlarıyla yapılan görüşme neticesinde yapılan seramikler hakkında kısa bilgiler
edinilmiş olup, atölyelerde üretilen; seramik hediyelik eşya kapsamına ilişkin çalışmaların
görsellerine konu dahilinde yer verilmiştir.
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2.3.1. Esen Seramik 1991
Çanakkale de nitelikli üretim yapan seramik atölyelerinin başında yer alan esen seramik
üretim aşamasında çömlekçi çarkı, kalıpla şekillendirme ve elle şekillendirme yöntemlerini
kullanıyor. Ürünleri çağdaş tasarım ögelerini kullanarak belirliyor ve geleneksel ve modern
tarzda çalışmalar yapıyor. Hediyelik eşya anlamında seramik ürünlerinin yer alması
gerektiğini ve bu anlamda yapılması gereken çalışmaları yaptığını ve Çanakkale’nin bu
anlamda daha da gelişerek nitelikli seramik hediyelik formlar üreten seramik atölyelerin
artması gerektiğini vurguluyor.

Görsel 22. Esen Hüsmenoğlu seramik çalışmalarını rötuşluyor
(Seyfullah Büyükçapar, 2019).

Görsel 23. Türk kahve fincanı ve tepsisi (Seyfullah Büyükçapar, 2019).
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Görsel 24. Türk kahve fincanları (Seyfullah Büyükçapar, 2019).

Görsel 25. At biçimli seramik formlar (Seyfullah Büyükçapar, 2019).

Görsel 26. Kaktüs ablikeli çerezlik seramik formlar
(Seyfullah Büyükçapar, 2019).
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Görsel 27. Üzüm ablikeli bardak (Seyfullah Büyükçapar, 2019).

Görsel 28. Üzüm ablikeli sürahi (Seyfullah Büyükçapar, 2019).

Görsel 29. Melekler (Seyfullah Büyükçapar, 2019).
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Görsel 30. Ajur desenli Melek (Seyfullah Büyükçapar, 2019).

2.3.2. Kepenek Keramik 1996
Çanakkale de nitelikli üretim yapan bir diğer atölyede Kepenek Keramik seramik atölyesidir.
İşletme sahibi Ayşe Künelgin Gürkan atölyede seramik üretim aşamasında çömlekçi çarkı,
kalıpla şekillendirme ve elle şekillendirme yöntemlerini kullanıyor. Ürünleri çağdaş tasarım
ögelerini kullanarak belirliyor ve modern tarzda çalışmalar yapıyor. Hediyelik eşya
anlamında seramiğin ayrı bir yeri olduğunu ve kullanıma yönelik seramik formlar ürettiğini
ve bu formlara ilgi ve alakanın daha fazla olduğunu vurguluyor. Ayşe Künelgin Gürkan
ekonomik anlamda seramik üretim merkezlerinin Çanakkale ye gelen turizm açısından
önemli bir yerinin olduğunu ve artık gelen kişilerin nitelikli ve tasarımı estetik olan ürünlere
rağbet göstereceğini ve bununda atölye çalışanlarının emekleriyle ortaya çıkacağını
vurguluyor.

Görsel 31. Ayşe Künelgin Gürkan yapmış olduğu at figürlü formları
sırlama yapıyor (Seyfullah Büyükçapar, 2019).
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Görsel 32. Seramik formlardan oluşan bir masa düzenlemesi
(Seyfullah Büyükçapar, 2019).

Görsel 33. Seramik bardaklar ve seramik obje
(Seyfullah Büyükçapar, 2019).

Görsel 34. Seramik bardaklar, seramik at ve tabak
(Seyfullah Büyükçapar, 2019).
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Görsel 35. Seramik kadeh ayaklı kuşlar (Seyfullah Büyükçapar, 2019)

Görsel 36. Seramik pano ve salyangoz (Seyfullah Büyükçapar, 2019).

Görsel 37. Seramik pano ve bardaklar (Seyfullah Büyükçapar, 2019).
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Görsel 38. Seramik salyangozlar (Seyfullah Büyükçapar, 2019).

Görsel 39. Seramik kupa (Seyfullah Büyükçapar, 2019).

Görsel 40. Seramik saksı (Seyfullah Büyükçapar, 2019).
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Görsel 41. Seramik saksı (Seyfullah Büyükçapar, 2019).

2.3.3. Ece Güneş Seramik 2015
Erten Güneş, üretim biçimi olarak çömlekçi çarkı, kalıpla şekillendirme ve elle şekillendirme
yöntemlerini kullanarak üretim yapıyor. Genellikle kullanıma yönelik çalışmalar yapan
güneş hanım satışın çoğunlukla internet üzerinden olduğunu vurguluyor. Sırlarını hazır
olarak alan ve renkli sırlarla çalışmalarına canlılık katan güneş hanım Çalışmalarında estetik
biçime ve formun ergonomik olmasına özen gösteriyor. Üretim biçimi olarak kullanıma
yönelik çalışmalara rağbetin olduğunu ve artık insanlar yaşam alanlarında elle
şekillendirilmiş seramik objelere yer verdiğini ve gelen taleplerin bu doğrultuda olduğunu
vurguluyor.

Görsel 42. Erten Güneş sırlama yapıyor (Seyfullah Büyükçapar, 2019).
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Görsel 43. Seramik fincanlar (Seyfullah Büyükçapar, 2019).

Görsel 44. Seramik fincanlar ve seramik objeler
(Seyfullah Büyükçapar, 2019).

Görsel 45. Seramik kaseler (Seyfullah Büyükçapar, 2019).
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Görsel 46. Seramik kahve fincanları ve seramik objeler
(Seyfullah Büyükçapar, 2019).

Görsel 47. Seramik kahve fincanı (Seyfullah Büyükçapar, 2019)

2.3.4. Nakkaşhane Seramik 2017
Ecem Göğüsgeren üretim biçimi olarak çömlekçi çarkı ve elle şekillendirme yöntemlerini
kullanarak üretim yapıyor. Kullanıma yönelik çalışmalar yapan Ecem Hanım geleneksel ve
çağdaş tasarımları kullanarak formlar yapıyor geleneksel çalışma yönteminin ayrı bir yeri
olduğunu vurguluyor. Sipariş üzerine çalışmalar yaptığını kimi zaman fırça dekor
yöntemiyle seramik alt zemini kullanarak çiniler yaptığını ve bu çalışmaların değerinde alıcı
bulduğunu ifade ediyor. Sırlarını hazır olarak alan ve renkli sırlarla çalışmalarına canlılık
katan Ecem Göğüsgeren çalışmalarında estetik biçime ve formun ergonomik olmasına özen
gösteriyor. Kullanıma yönelik çalışmaların yoğunlukla üretildiği atölyede estetik ve modern
tarzda üretimlerinde olduğu göze çarpıyor.
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Görsel 48. Seramik kase içine dekor çalışması
(Seyfullah Büyükçapar, 2019).

Görsel 49. Seramik kupalar ve fincanlar
(Seyfullah Büyükçapar, 2019).

Görsel 50. Seramik kupalar ve fincanlar
(Seyfullah Büyükçapar, 2019).
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Görsel 51. Seramik dekorlu şişe ve dekorlu tabakalar
(Seyfullah Büyükçapar, 2019).

Görsel 52. Seramik dekorlu saksılar ve seramik objeler
(Seyfullah Büyükçapar, 2019)

Görsel 53. Seramik fincan ve çini dekorlu tabak
(Seyfullah Büyükçapar, 2019).
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Görsel 54. Seramik kadeh ve bardak (Seyfullah Büyükçapar, 2019).

Çanakkale seramikleri geleneksel üretimi döneminde tercih edilen bir ürün grubu olsa da,
1960’lerden sonra üretimi hediyelik eşya, hatıra seramikleri (Şehitler Abidesi, Troia atı
modelleri gibi), küçük tabak, çanak, tuzluk gibi ürünlere dönüşmüştür. Çömlekçilik geleneği
1980’lerden sonra yoğun kullanılan plastik kaplar sayesinde gerilemiştir (Tekkök Karaöz,
2018: 24).
İncelenen bu seramik atölyelerinde seramik formlarda biçim, ergonomi, dekor, renk gibi
seramik yüzeylerde kullanılan çalışma teknikleri konu ile ilişkilendirilerek, atölyelerde
üretilen hediyelik seramik üretiminin Çanakkale açısından önemli olduğu tespit edilmiş
olup, bu atölyelerde üretilen seramik formların kullanıma yönelik olması dikkat çekmiştir.
Burada ele alınan atölyeler çalışma prensibi açısından bundan sonra kurulacak olan
atölyelere örnek olarak gösterilmesi de hedeflenmiştir. Bu atölyelerde yapılan çalışmalar
özgün ve klasik olarak hediye kültürüne farklı bir bakış olarak üretilmesi de çeşitlilik
açısından önemli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çanakkale de üretim yapan Seramik

atölyelerinin nitelikli seramik üretimi konusunda gelişim göstermesi gerektiğine dair
izlenimleri atölye sahipleri tarafından da ortaya konmuştur.
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3. BÖLÜM: ÇÖMLEKÇİ ÇARKINDA YAPILAN HEDİYELİK AT BİÇİMLİ
SERAMİK FORMLAR
“Çömlekçi Çarkında Üretilen Çağdaş Hediyelik Eşya Tasarımına İlişkin Özgün
Uygulamalar” adlı araştırmayla, yapılan Seramik formlarda form, estetik, biçim kuralları
göz önünde tutularak, at figürlü seramik form eskizleri çizilmiş olup geçmişi ve günceli bir
arada tutma çabası düşünülmüştür. 2017-2021 yıllarını kapsayan uzun soluklu bir süre içinde
gerçekleştirilmiş ve bu doğrultuda bir planlama yapılarak çalışma tamamlanmıştır.
3.1. Hediyelik Eşya Tasarımına İlişkin At Başlı Seramik Form Çizimleri
Seramik kili ve şekillendirme yöntemleri ile yapılan çalışmalar ve çizimler başka sanat
dalında olmayan etkiler ve sonuçlar sunmaktadır. Sanatçı geçmiş kültürleri yok saymadan
onlardan beslenerek günümüzün teknik imkanlarını da kullanarak çağdaş ve estetik formlar
çizerek kendisini ifade etmeye çalışır. Yaptığı tasarımlar ve çizimler iç yaşantısının bir dışa
vurumu olarak çalışmalarında evrensel bir forma dönüşür.
At biçimli formlar artistik bir konu olarak bütün sanat dallarında kullanılmış ve özellikle
seramik sanatında plastik özelliği açısından vazgeçilmez bir esin kaynağı olmuştur.
Çanakkale seramik örneklerinde at çalışmasına geniş bir yelpazede yer verilmiştir. Yapılan
tasarımlar bu bölgenin turizm açısından önemli olan Troya bölgesinde yapılan kazılarda
ortaya çıkan seramik kap kacaklarından esinlenerek at biçimli seramik formlar
tasarlanmıştır.
Çanakkale de üretim yapan seramik atölyelerinde, Troya atından esinlenilerek yapılan
çalışmalar üretim şeklini az çok belirlemiş, bölgeyi anlatan formların seramikleri üretilmiş
ve bu seramiklere ilgi ve alakanın yoğun olması da bu yönde bir tasarım yapma
gereksinimini ortaya koymuştur. Arz talep konusu da hediye şeklini belirleyen konular
arasında yer alır. Çanakkale konum itibari ile turizm bölgesi olarak adlandırılır. Buna
istinaden gelen kişilerin beğeni ve talepleri doğrultusunda hediyelik olarak üretilen seramik
ürünlerinin biçimi değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada ortaya çıkan tasarımların esin
kaynağı Çanakkale seramikleri ve Troya seramikleri olarak karşımıza çıkar.
Çanakkale de yaşamanın bir bedeli olmalı, havasından, suyundan, denizinden, atından ve
seramiğinden bahsetmeden bu kente bir katkı sağlamak mümkün olmasa gerek. Benim de
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kaygılarım seramiğinden yola çıkarak tasarımlar çizmek, bunları kile aktarmak bu kente
gelen ve gidene hediye edilebilecek, nitelikli ve bu kentin yaşanmışlığını anlatan tasarımlara
yer vermek üstüme düşen bir görevi yerine getirmek olarak söylenebilir. Bu düşünce
üzerinde çok durdum ve çalışmalarımı oluştururken geçmişi nasıl olurda günümüzle
harmanlayabilir, yeni ve yapılmayanı çizimlerime nasıl aktarabilirim diye düşler kurarak
eskizlerimi oluşturdum.

Görsel 55. Uzun ayak üzerine çok at başlı çizimler (Fotoğraf kişisel arşiv).

Üretim yapmak aslında zor bir süreç gibi düşünülse de zor olan, onu hayal edip kâğıda
aktarabilmektir. Tasarım evresi bütün sanat dallarında sancılı bir süreci içerir. Üretimin
yapılacağı malzeme bellidir ama ortada neyin üretileceği belli olmadığı için, hayal etmek ve
bunu çizgilerle kağıda dökmek ayrı bir kabiliyetin ortaya konmasıdır. İmgesel düşünmek
zordur, bunu yetenekle açıklamakta kolaycılıktır. Düşünce dünyasının zenginliğiyle alakalı
olup biçim ilişkisinin çözümlenmesiyle oluşan bir durumun ifade biçimidir tasarım yapmak.

Görsel 56. Uzun ayak üzerine çok at başlı çizimler (Fotoğraf kişisel arşiv).
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Nitekim burada yapılan çalışmalar imge dünyasında çözümlenmiş, çok başlı atlar olarak
kâğıda aktarılmıştır (Görsel 56). Her zaman ifade ettiğim bir düşünce vardır; yapabileceğin
işlerin peşinde koş ve hayalini sağlam temeller üzerine kur. Beni çok rahat hissettirir bu
düşünce. Tasarımlar bu mahiyette ortaya çıkmaktadır.
Çizimlerde ele alınan biçimler, yuvarlak gövde üzerine at başları düşünülerek kurgulanmış
ve ayak kısımlarında demir çubuklar kullanılması hedeflenerek metal kaide üzerine
oturtulması planlanarak çizimler yapılmıştır (Görsel 57). Burada kullanılan demir çubuklar
dikdörtgen bir demir levhaya kaynatılarak, kalkan gövdeli tasarımın ayakta durması
sağlanacaktır. Bu uygulama tekniği de tasarımın bir parçası olarak hayal edilerek çizilmiştir.

Görsel 57. Uzun metal ayak üzerine at başlı çizimler (Fotoğraf kişisel arşiv).

Eskiz olarak yapılan düzenleme, uygulamaya aktarıldığında güçlükleri de hayal edilerek
çalışmaların üretim süreçleri düşünülmüş, bunları önce çizgilerde çözümlenmesi araştırılmış
olup bundan sonra kile aktarmanın doğru olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çizgiler doğruyu
gösterir olmayacak bir durumu net olarak ifade eder. Yapılması gereken bir değişiklik varsa
önce tasarımda gerçekleşir. Daha sonra uygulamaya aktarıldığında geri dönüşün zor olacağı
bilinerek tasarıma önem verilir.
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Görsel 58. Uzun metal ayak üzerine at başlı çizimler (Fotoğraf kişisel arşiv).

Sildiğinde yok olur, çizdiğinde tekrardan var olur. Ama uygulamada bunu yapmak zor olur.
Tasarımı tekrar tekrar yapmak aynı zamanda birden fazla farklı formun ortaya çıkmasını
sağlayacaktır. İyi bir hayal süzgecinden geçirilmeden yapılan çalışmalar estetik açıdan
yoksun, biçimsel açıdan da anlaşılması zor bir forma dönüşebilir. Tasarım evresinin
oluşturduğu zaman dilimi içinde, çizgilerle bunları halletmek, daha kolay olacaktır. Bunun
gerçekleşmesi içinde zaman ayırmamız yeterli olacaktır. Herkesin söyleyeceği bir sözü
olduğu gibi düşüneceği bir hayalide olmalı. Bunu seramiğe aktarırsa, üç boyutlu canlı bir
hayal, müziğe aktarırsa, kulağa hoş gelen bir ritim, resme aktarırsa görsel bir zenginlik
olarak karşımıza çıkar. Bütünleşik olmayan Simit gövde üzerine, farklı yönlere bakan dört
at başı çizimleri ahenk içinde tasarlanmıştır (Görsel 59).

Görsel 59. Uzun Üç ayak üzerine çizilmiş at başlı çizimler (Fotoğraf kişisel arşiv).
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Görsel 60. Boğumlu Üç ayak üzerine çizilmiş at başlı çizimler (Fotoğraf kişisel arşiv).

Elbette tasarım süreci kendiliğinden ortaya çıkan bir süreç değildir. Tecrübeler,
yaşanmışlıklar ve çok gözlemleme gerektiren bir birikimin ortaya çıkmış hali olarak ifade
edilebilir. Bakmak ayrı görmek ayrı bir kavramdır. Akademik anlamda öğretilen görme
biçimleri, temel sanatın konuları arasında yer alır. Öğrencilerin aynı nesneye farklı anlamlar
yükleyerek bakış açılarını çizim olarak aktarmalarını destekler. Ders konusu içinde ele
alınan, tasarım yapma kabiliyeti, geliştirilen görme tekniklerinin çizimlere aktarılmasıyla
farklı tasarımların ortaya çıkması gerçekleşir. Buda üretim açısından zenginlik oluşturacak
yeni formların ortaya konmasını sağlamaktadır. Çalışmaların özü çizimlerde saklıdır. Bu
çizimler uygulama kısmına gelene kadar hayallerde süslü olarak kalır uygulamayla birlikte
gerçeğe dönüşür ve gerçeklerle de birlikte seramik kilinde vücut bulur.

Görsel 61. Uzun ayak üzerine at başlı çizimler (Fotoğraf kişisel arşiv).
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Savruk çizgiler araştırma çizgileri olarak bilinir. Çok fazla çizgilerin kullanımıyla tasarımın
gerçek görünüme ulaşması sağlanır. Işık gölge olayı çözümlenir ve biçimin netlik kazanması
için yardımcı görevler üstlenir. Gerçek görünüme tek seferde ulaşmak zordur, aramayla
bulunan gerçekler, tasarımların forma dönüşmesi sırasında daha keyif verir. Üzerinde emek
sarf edilen tasarımlar daha kıymetli olup, meydana çıkan çalışmada bunun yansıması olarak
kendisini ifade edecektir.
Uzun ayak üzerine, simit gövdeli kesimli çok at başları, kullanılarak burada hareketli bir
tasarım oluşturulmuştur (Görsel 61). Burada da görüldüğü üzere araştırma çizgilerinin
yoğun kullanıldığı izlenmiş olup, çalışmanın netliği sağlanmış, araştırma sonucunda keskin
çizgiler kullanılarak tasarım oluşturulmuştur.

Görsel 62. Üçayak üzerine iki at başlı çizimler (Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 63. Bir arada At başlı çizimler (Fotoğraf kişisel arşiv).
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Kompozisyon kurallarına uyarak yapılan çalışmalar bir arada kullanıldıklarında hareketin
yönü değişmekte olup çalışmalar ivme kazanmaya başlıyor. Anlatılmak istenen vurgu
güçleniyor ve ifade tarzı ortaya çıkıyor. Bir arada olmak, güçlü kalma duygusunu ifade eder.
Bu tasarımla da bu anlatılmak istenmektedir (Görsel 63). Dağılmayalım birlikte olalım
güçlü olalım ve sağlam temeller üzerine tasarımlar kuralım düşüncesini desteklemektedir.
Tek parçalı uzun gövde üzerine, kazıma çalışmaları düşünülerek, yapılacak uygulama
çalışmaları için, simetrik ve asimetrik çizimler kullanılarak oluşturulan tasarımlar çizilmiştir
(Görsel 64). Tasarlanan yüzeye troya seramik kapları resmedilmiş olup bu çalışmaların
görsellerinin bir arada olması hedeflenmiştir.

Görsel 64. Tek parçalı uzun gövdeli tasarım çizimleri (Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 65. Tek parçalı uzun gövdeli tasarım çizimleri (Fotoğraf kişisel arşiv).

Tasarımlarda büyük küçük ilişkisi açık olarak ifade edilmiş ve değişik kurgulama
düşüncesiyle etki alanının genişletilmesi çizimlere yansımıştır. Çizimlerin vurgulayıcı
olması hedeflenmiş, boyutsal açıdan nasıl göründüğü anlatılmak istenmiştir (Görsel 64).
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Çanakkale seramiklerinden at biçimli seramik kaptan esinlenerek yapılan tasarımda ön plana
çok at başlılık çıkmakta olup; atın kuyruk kısmında üç adet konik çizimler düşünülmüştür.
Bu çalışma, ince bir gövde üzerine üç at başı olarak kurgulanmıştır. Ana gövdeyi narin ve
zarif dört ayak üzerine gelecek bir şekilde düşünülerek çizimleri yapılmış ve estetik açıdan
kusursuz bir tasarımın ortaya konması hedeflenmiştir. İnce bir gövdede buluşan parçalar
birim olarak güçlü, biçim olarak ta dengeli bir görüntü ortaya koymaktadır (Görsel 66).

Görsel 66. Tek parçalı uzun gövdeli tasarım çizimleri (Fotoğraf kişisel arşiv).

Tasarımlar gerçekçi boyutta ele alındığında, neyin nerde nasıl durması gerektiğine dair
bilginin ortaya çıkması daha kolay olmaktadır. Çizgilerin diliyle anlatılan gerçeklik
uygulamayla ortaya konur. Bunu gerçekleştirirken uygulamanın gerçek boyutundan yola
çıkarak tasarımlar oluşturulur.
Oluşturulan tasarımda elbette birebir uygulamaya aktarımda sıkıntılar oluşacaktır. Oluşacak
olan bu sıkıntıları azaltmak için, iyi düşünülmeli yapılacak olan çalışmanın boyutları iyi
analiz edilerek tasarıma dönüşmelidir. Yani tasarımın diliyle, uygulamanın dili aynı sözü
söylemelidir. Buradaki yapılan tasarımlarda bu dil kullanılmıştır.
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3.2. Çömlekçi Çarkında Yapılacak Seramik Formların Yoğurma İşlemleri
Çömlekçi çarkında şekillendirme yapmak için ilk yapılması gereken kilin iyi bir şekilde
yoğrulması, işleminin yapılmasıdır. Bu işlem yapılırken biraz güç sarf etmek gerekir, avuç
içleriyle çamura yukarıdan aşağıya baskı uygulayarak yoğurma işlemi yapılır (Görsel 86).
Bu işlem yoğrulacak çamurun miktarına göre uzun ya da kısa sürebilir. Künde haline
getirilen çamur misinayla halka halka kesilerek içerisinde hava kalmış mı diye kontrol edilir

(Görsel 87). Tekrardan çamurlar birleştirilerek yoğurma işlemine devam edilir. Burada
dikkat edilmesi gereken husus avuç içleriyle dışardan içeriye doğru yoğurma işlemi
yapılırken hava boşluklarının kalmamasıdır. Aksi takdirde tornada şekillendirme esnasında
kalan hava boşlukları formun şekillendirme sırasında bozulmasına neden olacaktır.

Görsel 67. Çömlekçi tornasında üretilecek seramik formların
çamur yoğurma işleminin yapılması (Fotoğraf kişisel arşiv).

Çarkta şekillendirme silindir bir formun yapılmasıyla başlar, bu işlem yapılmadan önce
hazırlanan künde torna yüzeyine tam ortaya gelecek bir biçimde hızlıca vurularak yapıştırılır
(Görsel 67). Torna yüzeyinde merkez çizgileri olduğu için atılan çamurun merkezde olup
olmadığı rahatlıkla görülebilir, çamur merkez çizgilerinin dışında ise çekerek veya iterek
merkeze getirilir ve torna çalıştırılır. Bu işleme hazırlanan çamurun torna yüzeyine
sabitlenmesi işlemi diyebiliriz. Çömlekçi çarkında şekillendirme işlemi görünüşte kolay gibi
algılanmış olsa da tornanın başına geçildiğinde çok da kolay olmadığı anlaşılıyor. Merkeze
alma aşamasında uygulanan güç bilekler sayesinde olduğu için çalışma esnasında yorgunluk
bileklerde çok fazla hissedilebilir. Bu yorgunluğun azaltılması için kullanılacak olan kilin
tam kıvamında olması gerekir. Ne çok yumuşak ne de çok sert olmamalıdır. Aksi takdirde
yorgunluğun yanı sıra şekillendirme esnasında da sıkıntılı durumlar oluşabilir.
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Görsel 68. Misina yardımıyla çamur halka halka kesilerek yoğrulan çamurun içinde
havanın kalıp kalmadığı kontrol edilir (Fotoğraf kişisel arşiv).

3.2.1. Çömlekçi Tornasında Üretilen Seramik Formların Aşamaları
Bu yüzdendir ki Çömlekçi çarkında şekillendirme yapılacaksa çamur yoğurma işlemi acele
edilmeden, sakince ve sabırla yapılmalıdır. Tornada çalışma işleminin yapılması önceden
planlanması gereken bir işlemdir. Bu planlamaya istinaden çamur yoğurma işleminin de, bir
gün önceden yapılmasında büyük fayda vardır. Aynı gün içinde hem yoğurma işleminin
yapılması hem de şekillendirme işleminin yapılması, üretilecek olan çalışmanın çokta
sağlıklı olmamasına neden olabilir.
Çünkü yorgunluk fazla olacağından kişi çalışmaya kendisini tam olarak veremeyecektir ve
kilde iyi bir şekilde dinlenmiş olmayacağından dolayı istenilen sonuç elde edilemeyecektir.
Burada önemli olan bir faktörde tornada çalışma esnasında kullanılan su miktarıdır.
Şekillendirme esnasında ellerin form yüzeyine teması sırasında yapışmaması için kullanılan
su miktarı önemlidir. Çok fazla sulu çalışmak istenilen bir çalışma şekli değildir. Elin tam
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olarak kuruma aşamasına gelme noktasında su kullanılmalıdır. Aksi takdirde çok sulu
çalışarak çalışmanın çürümesine yol açabiliriz.
Çömlekçi çarkında şekillendirilen ürün üzerinde çok fazla müdahale etmemek gerekir.
Çalışma bitme aşamasına geldiğinde yüzeyde herhangi şekillendirme aletleriyle ( çeki
tahtası, sistre, sünger) gibi malzemeleri tekrar tekrar kullanmamak gerekir. Böyle bir
uygulama yapılması durumunda çalışma çok fazla müdahaleden dolayı bozulabilir ve
yüzeyde yer yer çökmeler oluşabilir.

Görsel 69. Yoğrulan çamur tornaya atılır ve merkeze alma işlemi yapılır (Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 70. Bu sefer yoğurma işlemi çömlekçi tornasında yapılır (Fotoğraf kişisel arşiv).
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Görsel 71. Simit gövde çalışması için, merkeze alınan çamurun torna yüzeyine
yayılma işlemi yapılır (Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 72. Torna yüzeyine yayılan çamurun ortası açılarak, simit gövde şekli verilir
(Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 73. Simit gövde parmaklar arasında sıkıştırılır, ortasından aşağıya doğru
bastırarak yuva oluşturulur (Fotoğraf kişisel arşiv).
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Çömlekçi çarkı dönerken, metal yüzey ile çamurların dönme esnasında çevreye sıçramasını
önlemek amaçlı kullanılan tabla içerisinde herhangi bir malzemenin olmaması önemlidir.
Kurumuş çamur, sünger, seramik şekillendirme aletlerinden ebeşuar, çeki tahtası gibi
malzemelerin sıkça düştüğü bu alan sıkça kontrol edilmelidir. Simit gövdeli tasarımın
şekillendirilmesi esnasında, ellerin temiz olması gerekir. Çalışma esnasında dikkat dağıtıcı dış
etkenlerin giderilmesi çalışmanın iyi bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır. Açılan
çamurun içine doğru iki parmakla baskı uygulayarak boşluk derinliği ayarlanır, içeriden ve
dışardan forma yavaş müdahalelerle baskı uygulayarak, et kalınlığı ayarlanır. Çalışmanın en
üst yüzeyi çalışma esnasında bozulma eğilimi gösterebilir bu durumda orta numaralı bir
misina yardımıyla bozulan parça kesilerek alınır (Görsel 74).

Görsel 74. Misinayla üst taraftaki parça kesip alınır ve et kalınlığı ayarlanır
(Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 75. Hassas müdahale edilerek simit gövde yavaş yavaş kapatılır
(Fotoğraf kişisel arşiv).
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Çalışma sona doğru yaklaşırken et kalınlığı ayarlanır ve avuç içleri kullanılarak formun
yavaş yavaş kapatma işlemi yapılır (Görsel 75). Form kapatıldıktan sonra, böbrek sistre diye
adlandırılan ince ve esnek olan seramik şekillendirme aleti kullanılarak yüzeyin pürüzsüz
hale getirilmesi sağlanır (Görsel 76). Bu aşamaların tamamlanmasıyla artık çalışmanın sona
doğru yaklaşımı anlaşılmaktadır. Bu yöntem Çanakkale seramiklerinden olan sirkelik diye
isimlendirilen çalışmada da uygulanır.
Böbrek sistre elastik bir yapıya sahip olduğu için çok rahat şekil alır ve yüzeyde istenilen
bombenin verilmesi için kullanılması zorunlu bir malzeme olarak bilinir. Seramik
şekillendirme aletleri, yapılan çalışmaya uygun olarak belirlenmelidir. Çalışmanın
tamamlanmasında önemli bir rol üstlenir. ‘Alet işler el övünür’ Sözü burada da karşılığını
bulmaktadır. İkisi bir arada kontrollü bir şekilde kullanıldığında ortaya, hatasız, bitmiş işler
çıkar.

Görsel 76. Çalışma içi boş bir şekilde dışardan sıvazlanarak düzgün hale getirilir
(Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 77. Böbrek sistre yardımıyla form düzgün bir hale getirilir (Fotoğraf kişisel arşiv).
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Tornada yapılan çalışmanın sonuçlanması için en son olarak sünger kullanılır. Yüzey
tamamen pürüzsüz hale geldikten sonra çalışmanın torna yüzeyinden ayrılması için
çalışmanın dip kısmına ince uçlu tahta ebeşuar kullanılarak misinanın kesebilmesi için yiv
açılır (Görsel 77).

Görsel 78. Elle son şekli verilen formun dip kısmına misina yuvası için tahta
el aletiyle yiv yapılır (Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 79. Tahta el aletiyle yüzey temizlenir (Fotoğraf kişisel arşiv).
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Bu işlemi yapmak büyük bir hassasiyet ister, çalışmanın dip kısmı önceden temizlenir, fazla
kalmış su varsa sünger yardımıyla su alınır. Burada kullanılacak olan misinanın çok kalın
olmaması kesme esnasında kolaylık sağlaması açısından önemlidir. Torna çalışır
durumdayken kesme işleminin yapılması gerekir (Görsel 79). Tornanın hızı azaltılarak
açılan yive misina tam yüzeye sıfır gelecek şekilde yerleştirilir ve yavaş bir şekilde kesilerek
çalışmanın torna yüzeyinden bağlantısı kesilir (Görsel 80). Bu işlemin akabinde kesilen yive
bir avuç miktarında su serpiştirilir, çalışmanın yüzeyden rahat bir şekilde kayarak alınması
sağlanır.

Görsel 80. Sünger yardımıyla formun yüzeyindeki fazla su alınır ve
daha pürüzsüz bir hale getirilir (Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 81. Torna yavaşlatılır misinayla dip kısmından
çekilerek kesme işlemi yapılır (Fotoğraf kişisel arşiv).
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Şekillendirilen seramik form dikkatli bir şekilde yavaşça kaldırılır ve bir tahta üzerine
bırakılır (Görsel 81). Çalışma burada kontrollü olarak kurumaya bırakılır. Bu tarz
çalışmalarda kuruma işlemi oda sıcaklığında olmalıdır. Burada yapılan çalışma kapalı bir
çalışma olduğu için form yüzeyinde küçük bir hava deliğinin açılması gerekir, aksi takdirde
kuruma aşamasında hava içeriye temas etmeyeceğinden yüzeyde çatlama oluşur. Bu işlem
için ince uçlu bir şekillendirme aleti kullanılır bu alet ahşap ve metal olabilir. Kuruma işlemi
deri sertliğine gelene kadar yapılır.
Torna yüzeyine gelen kısım tıraşlanır ve çalışma tam bir simit gövde haline getirilir.
Eklenmesi gereken diğer parçalarda eklendikten sonra çalışma tamamen kurumaya bırakılır.
Bu işlem takriben oda sıcaklığı göz önünde bulundurularak 3-4 güne yayılır. Tam teşekküllü
üretim atölyelerinde kurutma kabinleri kullanılır bu durumda kuruma süresi biraz daha
azalır.

Görsel 82. Çalışma aynı yerden ikinci kez kesilir ve tornadan kaldırılır (Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 83. Çalışma tornadan kaldırılır ve bir tahta üzerine bırakılır (Fotoğraf kişisel arşiv).
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3.2.2. Seramik Şekillendirme Yöntemlerinde Kullanılan Aletler
Yapılan çalışmalara son şeklini (bitmiş görünüm) vermek için kullanılan önemli seramik
şekillendirme aletleri vardır. Kullanılan bu seramik şekillendirme aletlerini, ahşap ve metal
olarak iki grupta ele alabiliriz. Bu aletler olmadan yapılan çalışmaların sonuca ulaşması zor
olacaktır. El emeğiyle yapılan çalışmaların ana demir baş malzemesi olarak bilinen aletler,
şekillendirmenin hatasız olarak sonuçlanmasını

sağlarlar. Seramik şekillendirme

yöntemlerinin her aşamasında farklı bir alet kullanılır. Yapılan çalışmanın biçimsel şekline
göre değişik aletlerinin kullanılmasıyla birlikte ortaya bitmiş güzel çalışmalar çıkar.
Kullanılan malzemenin temiz kullanılması, kullanım süresini artıracaktır. Bu nedenle her
seferinde çalışma bittiği zaman aletler tek tek temizlenmeli, yıkanması gereken malzemeler
yıkanıp kurutulmalı ve bir sonraki çalışma için hazır hale getirilerek bırakılmalıdır. Burada
yapılan çalışmalarda kullanılan seramik şekillendirme aletlerinden biri olan metal turnet her
iki tarafı da kullanılabilen, merkez çizgilerine sahip olması sayesinde, üzerine konulan
çalışmanın merkezde olup olmaması aşikar olarak görülür buda üzerinde bulunan
çalışmalarda kullanım kolaylığı sağlar (Görsel 84).

Görsel 84. Çift taraflı kullanılan metal turnet ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2020 ).

Çömlekçi çarkında şekillendirme esnasında kullanılan çeki tahtaları, ahşap kullanılarak
üretilmiştir. Kil yüzeyine temas eden kısımları daha sivri yapılmış olup çalışmanın pürüzsüz
olarak şekillendirmesini sağlar. Suya dayanıklı ağaç kullanılarak, üretilen çeki tahtaları,
devamlı olarak suyla bir arada çalışır. Bu nedenledir ki için kullanılan malzemenin suya
dayanıklı bir malzemeden yapılmış olması önemlilik arz eder (Görsel 85).
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Görsel 85. Değişik şekillerde yapılmış ahşap çeki tahtaları ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2020).

Seramik suyla birlikte şekillendirilirken, biçimsel anlamda kusursuz olmanın yollarını
kullanılan malzemelerle de güçlendirir. Modelaj (ebeşuar) şekillendirme aletleri deri sertliği
kıvamına gelen çalışmalar üzerinde şekil vermek için kullanılır. Her iki yönü de farklı
şekilde yapılmış olup, değişik biçimleri ortaya çıkarmak için kullanılır (Görsel 86). Seramik
modelleme (biçimin ortaya çıkarılması) çalışmalara farklı bir bakış açısı yükler. Her aletin
kullanım şekli farklıdır. Kullanılacak olan aletlerin seçimini, yapılan formun biçimi belirler.
Bu aletlerin ahşap olmasının sebebi çalışma esnasında kile yapışmamasıdır.

Görsel 86. Modelaj seti ebeşuar takımı ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2020 ).

Buda kullanım açısından rahatlık sağlar. Seramik ve ahşap birbiri içinde uyumlu
malzemelerdir. Bunun bir sonucu olarak da kullanılan aletlerin ahşap olması mantıklı olarak
düşünülebilir. Seramik şekillendirmek aynı zamanda, malzeme ve alet arasındaki çalışma iş
birliğinin ortaya çıkarılması olarak da ifade edilebilir. Kullanılan malzemeler biçimle
içeriğin ortaya çıkarılmasında etkili rol oynar.
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Görsel 87. Modelaj seti ebeşuar takımı detay ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2020 ).

Seramik deri sertliğine geldiğinde metal uçlu dip alma aletleriyle dibi alır, form inceltilir ve
aynı zamanda forma sır ayağı yapılır. Tornada yapılacak olan rötuşta kullanılan dip alma
aletleri farklı şekilde metal uçlardan oluşur. Bu uçların farklı olması kullanım aşamasında
çok rahatlık oluşturur. Seramik yüzeylerde Kullanılacak olan alanın genişliğine göre uçlar
tercih edilir, geniş alanda kullanılması gereken uç en geniş açıya sahip olan uçtur. Dar
alanlarda ise çap olarak en düşük çapa sahip olan dip alma aleti kullanılır. Aynı zamanda bu
dip alma aletleri kil yüzeyinde farklı şekillerin ortaya çıkarılmasında da kullanılır Kullanım
alanı geniş bir çalışma aleti olarak da bilinmektedir (Görsel 88).

Görsel 88. Farklı ölçülerde metal uçlu dip alma aletleri ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2020 ).

Farklı olarak tasarlanan bu aletler yüzeyde esnek hareket etme kolaylığı sağlar. Genel olarak
bu aletler yüzeylerde kazıma yapılması esnasında kullanılır. Aynı zamanda alçı
şekillendirme içinde kullanılır.
Metal uçları sayesinde katı malzemelerin şekillendirilmesinde de tercih edilen bu aletlerin
kullanım süresi uzun olarak bilinir. Elbette bunun sebebi kullanıcı tarafından da ortaya
çıkmaktadır. Aletlerin iyi kullanılması çabuk bozulmasını (Deforme) olmasını da
engelleyecektir. Aletler olmadan ortaya çıkacak olan çalışmada bir şekilde aksamalar
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meydana gelebilir, bu istenilen bir durum değildir. Bu yüzdendir ki aletler önemli bir yer
tutar seramik şekillendirme açısından.

Görsel 89. Farklı ölçülerde metal uçlu kazıma aletleri ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2020).

Görsel 90. Farklı ölçülerde metal uçlu kazıma aletleri detay (Fotoğraf kişisel arşiv, 2020).

Metal sistre olarak bilinen bu şekillendirme aletleri tornada şekillendirme esnasında
kullanılır. Farklı şekillerde üretilen bu aletler farklı formlarda farklı amaç için kullanılır.
Yüzeyde oluşan balçıkların alınmasını ve yüzeyin sıkılaşmasını sağlar (Görsel 91). Formun
içinde, eller forma şekil vermek için kullanılırken, formun dışında da bu sistireler
kullanılarak formun et kalınlığı ayarlanır ve aynı zamanda da formun dış yüzeyinin pürüzsüz
hale getirilmesi sağlanır.
Çömlekçi çarkında şekillendirme işlemi tamamlandıktan sonra kullanılan bu aletlerin
yıkanarak temizlenmesi ve aynı zaman dada kurulanması gerekmektedir. Aksi takdir de
metal oldukları için yüzeyde oksitlenmeler (Paslanma) meydana gelecektir. Buda bir sonraki
çalışmada kullanımı olumsuz etkileyecek ve aynı zamanda sağlık açısından paslı bir
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malzemenin kullanılmasının vermiş olduğu endişe ortadan kalkmış olacaktır. Temiz
çalışmak seramik süreçlerinde en önemli uyulması gereken önceliklerden biridir.

Görsel 91. Farklı şekillerde yapılmış metal sistre aletleri (Fotoğraf kişisel arşiv, 2020).

Görsel 92. Metal sistre aletleri detay (Fotoğraf kişisel arşiv, 2020).

Kullanılan bu malzemelerin farklı şekillendirme için kullanıldıklarını ifade etmiştik aşağıda
görsellerine yer verilen filkulağı ve böbrek sistre genel olarak yayvan yüzeyli çalışmalarda
kullanılır. Elastik (kolay şekil alan) bir yapıya sahip oldukları için elle istenilen şekil verilir
ve özellikle tabak formu şekillendirmede vaz geçilmez bir malzeme olarak karşımıza
çıkmaktadır (Görsel 93). Filkulağı plastik olarak üretilmiş olup, benzerlik açısından filin
kulağına benzemesinden dolayı bu ismi almıştır. Yayvan (Açık olan) formlarda müthiş bir
etki oluşturur kullanıldığı yüzeye ipeksi bir görüm sağlar. Tornada çalışan seramikçilerin
kullandığı en önemli aletlerin başında gelir. Metal olarak üretilen böbrek sistirede bu
çalışmalara aynı etkiyi veren bir diğer malzemedir. Buda adını benzerliğinden dolayı böbrek
organından almıştır. Dikdörtgen sistre ise uzun ve dar olan formların şekillendirilmesinde
sıkça kullanılan bir malzeme olarak karşımıza çıkmaktadır (Görsel 94).
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Görsel 93. Filkulağı ve böbrek sistre ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2020 ).

Görsel 94. Dikdörtgen metal sistre ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2020 ).

Bu kadar şekillendirilen formların bir de dekor işlemi vardır. Bu dekor teknikleri işlemler
için farklı ölçülere sahip inceden kalına doğru numaralandırılmış fırçalar kullanılır.
Bu fırçaların kıl uzunlukları da değişkenlik göstermektedir (Görsel 95). Kullanılacak
dekorların ( motiflerin, şekillerin ) durumuna göre fırça numarası seçilir. Çok ince detaya
sahip olan dekorlarda ince kıl fırçalar tercih edilir. Leke gibi çalışmaların yapılacağı daha
geniş alanlarda ise kalın numaralı fırçalar kullanılır. Kontür çizgilerinde ise uzun kıl fırçalar
tercih edilir.
Genel olarak çini çalışmalarında kullanılan fırçalar çoklu motiflerin bir arada kullanıldığı
düz tabaklarda tercih edilir. Seramik dekorlarında kullanılmakta olan bu fırçalarında
kullanım ömrü vardır kıllarda azalmalar olur zamanla bu da boyayı yüzeye aktarırken sıkıntı
oluşturur. Bu gibi durumlarda fırçanın değiştirilmesi uygun olacaktır. Dekorlama işlemi
bittikten sonra özenle bu fırçalar temizlenmeli ve ağızlarının bozulmaması için üretilen
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plastik aparatı takılarak yerine kaldırılmalıdır. Aksi takdirde kıllar çok hassas olduğundan
kısa sürede bozulacaktır.

Görsel 95. Farklı numaralarda dekor fırçaları ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2020).

Görsel 96. Dekor fırçaları detay ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2020).

Seramiğe yeni başlamış hevesli kişiler için seramik başlangıç seti yeterli olacaktır. Bu set
içinde bulunan malzemeler herhangi bir formun şekillendirilmesi için yeterli olacaktır
(Görsel 97). Seramik bölümünde okuyan öğrencilerinde ilk alması gereken malzeme listesi
olarak verilmektedir. Çalışmanın şekli değiştikçe ihtiyaç duyulan aletlerin sayısında artış
olacaktır. Bunu zamanla kişi yapacağı çalışmaların değişikliğine göre yeni şekillendirme
aletleri edinebilir. Bu ilerleyen süreçte olacak bir durumdur. Seramik yapmak, bu aletleri
kullanarak daha eğlenceli bir hale gelir ve form bu aletlerin kullanımıyla son şeklini alır.
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Görsel 97. Seramik başlangıç seti ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2020).

Görsel 98. Bu çalışmalarda kullanılan seramik şekillendirme aletlerinden
genel görünüm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2020).

Elbette bu kadar şekillendirme aletleri kullanarak, oluşturulacak form içinde, seramik
şekillendirme esnasında kullanılması gereken bir önlük olmalıdır. Aşağıda görseline yer
verilen önlük geri dönüşüm olarak tarafımdan tasarlandı ve hayata geçirildi (Görsel 99).
Eskimiş kotlardan yola çıkarak tasarlamış olduğum bu önlüğü bundan sonraki çalışmalarım
da keyifle kullanacağımı ifade etmek isterim. Kumaşın sağlam olması da düşünülerek
tasarlanan bu önlük kullanım kolaylığını da beraberinde getirmektedir. Bunu herkes çok
rahatlıkla yapabilir aynı zamanda da geri dönüşüm olarak da bir farkındalık başlatmış oluruz.
Tamamen el emeği olup yapılmasında herhangi bir makina kullanılmamıştır.
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Görsel 99. Seramik şekillendirme için tasarlanan önlük ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2020).

Görsel 100. Tasarlanan önlük detay ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2020).

Görsel 101. Çalışmaların taban kısımları, tornada metal uçlu dip alma aletleriyle düzeltilir
(Fotoğraf kişisel arşiv)
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Görsel 102. Çalışma tornada inceltilir ve sır ayağı yapılır
(Fotoğraf kişisel arşiv).

Deri sertliği kıvamına gelen çalışmanın tekrardan tornaya oturtularak dip alma işlemi yapılır.
Dip alma işlemi esnasında form tornaya ters olarak oturtulur (Görsel 102). Kenarlarına
küçük çamur parçalarından yatak yapılır, formun dönme esnasında tornadan fırlayıp
gitmemesi için. Bu çalışma yine form deri sertliğindeyken yapılır. Tornanın temiz olması
önemlidir yapılacak en küçük hata da çalışma bozulacaktır. Formun et kalınlığı dikkate
alınarak bu işlem yapılır Arada torna durdurulup elle çalışmanın tabanına vurulur ve ses tok
bir ses ise biraz daha inceltilir. Bu tarz çalışmaya aynı zamanda sır ayağı uygulama çalışması
da denir. Çalışma pürüzsüz hale getirilir artık bu aşamadan sonra çalışmaların parçaları
eklenir ve çalışmaya son şekli verilir.
Tornada üretilen çalışmalar deri sertliği kıvamına geldiğinde ayrı ayrı çekilen parçalar
itinayla bir araya getirilir. Bu işlemleri yapmak için kullanılacak kilin aynı sertlikte olması
önemlilik arz eder. Aksi taktirde parçalar yapışmaz ve kuruma esnasında yapıştırıldığı
sanılan parçalar ana gövdeden düşer.
At başları sırasıyla ana gövdeye monte edilirken öncelikle at başları gövdeye yapıştırılır
(Görsel 85). Daha sonra elde şekillendirilen atın kulakları, kafaya monte edilir ve gözlerde
avuç içinde yuvarlanarak şekillendirilir ve yerlerine yapıştırılır. Yapıştırmak için, kurumuş
kil ezilir ve bir miktar suyla karıştırılarak balçık kıvamında çamur hazırlanır. Hazırlanan bu
çamuru eklemenin yapılacağı bölgeye çatal uçlu şekillendirme aletleriyle çentik atılır ve bu
balçık her iki tarafa da fırça yardımıyla sürülür ve parçalar eklenir. Bu şekilde birimlerin
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birbirine kaynaşması sağlanır. Yapıştırıldıktan sonra süngerle ekleme yerlerinin izleri yok
edilir (Görsel 103).

Görsel 103. Çarkta çekilen at başlarının deri sertliği kıvamına geldikten sonra
ekleme işlemleri yapılır (Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 104. Eklemeler yapıldıktan sonra süngerle yapıştırılan kısımlar temizlenir (Fotoğraf kişisel arşiv).

At başlarının kulakları ve gözleri sucuk yöntemiyle açılan kilin şekillendirilmesi suretiyle
elde yapılır ve gövdeye monte edilir (Görsel 104). Kulakların, gözlerin ve burnun yerleri
belirlenir ve forma çentik çizilerek, hazırlanan balçık fırça yardımıyla bu çizilen yerlere
sürülür ve parçalar yapıştırılır. Yapıştırıldıktan sonra kenar kısımlarında taşmalar oluşur
bunlarda bir bıçak yardımıyla düzeltilir ve süngerle fazla olan balçıklar temizlenir.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur parçaların oran orantısıdır. Her birimden
iki adet yapıldığı için birbirinin benzeri olmak durumundadır. Aksi takdirde, küçük kulak
büyük göz ve koca burun atın anatomisinde görünüş itibarı ile iyi durmaz. Bu birimlerin
birbiri içerisinde uyumlu olma zorunluluğu vardır. Atın zarafetine ve ihtişamına uygun bir
çalışma düşüncesiyle hareket edilmelidir.
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Görsel 105. At başlarının kulakları ve gözleri sucuk yöntemiyle açılan kilin şekillendirilmesi
suretiyle elde yapılır monte edilir (Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 106. At başlarının kulakları ve gözleri monte edilir ve elle düzeltilir (Fotoğraf kişisel arşiv).

At başlı seramik formların ekleme işlemleri dikkatlice yapılır ve çalışmalar ayakta
durabilecek hale getirilir. Eklemeler deri sertliğine geldikten sonra yapılır ve birimler tek tek
elde monte edildikten sonra form kontrollü bir şekilde kurumaya bırakılır (Görsel 107). Çok
parçalı çalışmaları bir arada tutmak sabırla ve itinayla hareket ettirmeyi gerektirmektedir.
Son kontroller yapılır ve turnet üzerinde forma uzaktan bakılarak parçaların orantılı olup
olmadığı kontrol edilir (Görsel 108). Çalışmada düzeltilmesi gereken bir durum varsa bu
aşamada yapılmalıdır aksi takdirde kurumaya başladığında düzeltme işlemi yapılamaz.
Eklemeler sırayla yapılır. Ana kaide üzerine önce, ana gövde yapıştırılır daha sonra en büyük
at başlarından başlayarak en küçüğüne kadar sıra takip edilir ve birimlerin aralarındaki
mesafe göz önünde bulundurularak çalışmalar titizlikle yapıştırılır.
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Görsel 107. At başlı seramik formların ekleme işlemleri dikkatlice yapılır ve çalışma
ayakta durabilecek hale getirilir (Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 108. Formların ayakta durma işlemi tamamlanır, turnet üzerinde son kontrolleri
dikkatlice yapılır ve ayakta durabilecek hale getirilir (Fotoğraf kişisel arşiv).

Beyaz kille şekillendirilen, gövdelerin taşıyıcı kısımları olan ayaklar, içi dolu olarak çalışılır.
Üzerinde birden çok parça taşıyacağı için bu şekilde dolu olarak çalışılır. Ayakların
Mukavemetli olması açısından bu önemlidir (Görsel 109). İçi boş olarak çalışıldığı takdirde
taşıma esnasında ayaklarda kırılma ve bozulmalar olacaktır.
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Görsel 109. Seramik formların ayak kısımları tornada dikkatlice çekilir.
(Fotoğraf kişisel arşiv)

Görsel 110. Şekillendirilen ayak, ince uçlu metal bir aletle kesilerek
tornadan dikkatlice alınır (Fotoğraf kişisel arşiv).

Çalışma esnasında çok kırılgan bir malzeme olan seramik bazı durumlarda karşımıza
zorlayıcı rol üstlenerek çıkar. Bu durumun sebebi parçaların bira raya getirilmesi esnasında
zorlayıcı tekniklerin kullanılması olarak bilinmektedir. Plastik bir yapıya sahip olan kil
istediğimiz her biçime dönerken zor bir süreçten geçer. Uyguladığımız teknikler sonuçta
sınırlı tekniklerdir. Yine son sözü kil söyler, biz ne kadar da zorlarsak zorlayalım kabul
87

etmediği zaman, biçimde bozulmalar, çökmeler, kırılmalar oluşabiliyor. Bu her iki farklı
renkteki kil içinde geçerlidir. Çalışma bittiğinde ayaklar tornadan hemen kesilip alınmaz
biraz çekmesi için torna üzerinde bırakılır ve hatta tornada yavaş yavaş dönme şeklinde
bırakılır ve dönme hareketinin oluşturduğu rüzgârdan da yararlanılır. Böylelikle formun
kendisine gelmesi sağlanır (Görsel 111).

Görsel 111. Ayak formları biraz çekmesi için torna üzerinde bırakılır (Fotoğraf kişisel arşiv)

Çömlekçi çarkı şekillendirme yöntemleri arasında en hızlı sonuç alınan bir yöntem olarak
bilinir. Tasarımı yapılan çalışmanın üretim şeması hızlı bir şekilde ortaya konur. Çamurunun
yoğrulup hazırlanması ve tornanın çalıştırılıp hemen işe konulması kadar geçen bir zaman
dilimi içinde hayalde olan gerçekte kendisini gösterir.
Bu yüzdendir ki torna dönerken hayaller gerçek olur. İzleyicileri büyüleyen yanıyla torna
döner, dünya döner ve form gerçeklikle hayal arasında bir anda ortaya çıkar. Geçmiş
medeniyetlerde de çömlekçi çarkıyla yapılan çalışmaların önemli olmasından da anlıyoruz
ki, torna dönmeli ve insanda kendi içine dönerek kendini bulmalıdır.
Yıllar boyunca torna dönmüş Ortaya çıkan çalışmalar nesilden nesillere aktarılmış kimi
zaman kullanım eşyası olmuş, kimi zaman sanat eseri olmuş, günümüze kadar özünü
kaybetmeden şekilden şekle girerek seramik sektörünün en önemli şekillendirme yöntemi
arasına girmiştir. Günümüz seramik atölyelerin en başköşesinde yerini almış, her yaş
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grubundaki kişilerde ‘acaba denesem yapabilir miyim’ merakını ve heyecanını
oluşturmuştur.
At başları, gövdesi ve ayaklar aynı gün içinde tornada şekillendirilir son düzeltmeleri
yapılarak birleşim için kurumaya bırakılır (Görsel 112). Beyaz çamur kırmızı çamura oranla
biraz daha şekillendirme esnasında daha hassas bir yapıya sahiptir. Kırmızı kilde bu durum
biraz daha rahat şekillendirme yönünde rahatlık sunmaktadır.

Görsel 112. At başlı seramik formların diğer parçaları da tornada şekillendirilir (Fotoğraf kişisel arşiv).

Tornada çalışma yaparken uyulması gereken bazı kurallar vardır. İlk önce çalışmanın
yapılacağı torna tezgâhı temiz olmalı ve şekillendirme esnasında kullanılacak olan, çeki
tahtalarının, sistre, misina, sünger gibi malzemelerin ve bir su kabının hazır bulunması bu
kuralların başında gelmektedir. Farklı renkli kilde çalışma yapılacaksa kullanılan
malzemelerinde buna göre ayarlanması gerekir. Kırmızı kilde kullanılan süngerin beyazkilde
kullanılmaması gerekir aksi taktirde iki farklı kilden oluşan renk karmaşası ortaya çıkar.
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Görsel 113. Kafalar boyun ve ayaklar tornada şekillendirilip kurumaya bırakılır (Fotoğraf kişisel arşiv).

İki farklı kilin bir araya getirilmesiyle oluşan mermer görünümlü çalışmalarda tornada
yapılır bu teknik mermer tekniği olarak bilinir. Böyle bir çalışma özellikle uzun bir gövde
üzerinde tam olarak kendisini gösterir iki farklı kilin karışımından oluşan kil tornada
dönerken metal sistre ile çok iyi bir şekilde baskı uygulayarak karışımın detayı ortaya çıkar
ve güzel bir çalışma ortaya konur. Böyle bir çalışma yapmakta torna kültürüne aykırı
değildir.

Görsel 114. Boyun eklemeleri yapılır, yellerin takılması için çalışma
beklemeye alınır (Fotoğraf kişisel arşiv).

Çalışmalar kimi zaman hızlı kurumayı önleme amaçlı poşet içinde korumaya alınır (Görsel
114). Bu özellikle küçük parçalarda olur nedeni parçaların küçük olması, hızlı kurumasına
neden olur bu uygulama yöntemiyle parçaların kontrollü kuruması sağlanmış olur.
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Ana gövdeye hava deliklerinin açılması keskin uçlu bir bıçak yardımıyla yapılır ve at
başlarının alt kalınlığı kesilerek inceltilir (Görsel 115). Bu işlem için çalışmanın kendi
ayakları üzerinde duruyor olması gerekir aksi takdirde form bozulur bu yüzdendir ki
çalışmaları kuruma esnasında sıkça kontrol etmek gerekir. Kıvamını geçirdiğimizde parçalar
birbirine tutunamayacak ve tutunmuş gibi yapsa da fırında yüksek derecede pişerken
gövdeden atacaktır.

Görsel 115. Simit gövdeye at başlarını monte etmek için hava deliği açılır
(Fotoğraf kişisel arşiv).

Tornada şekillendirme konusunu iyi irdelemek gerekir. Çalışma bir çocuk edasında takip
gerektirir ta ki fırından en son şeklini alana kadar, onunla iletişim içinde olmak onu iyi
tanımak gerekir. Formu şekillendirdiniz bitti diye bir kavram bu çalışma tekniğinde
uygulanamaz. Devamlı olarak elinizin çalışmanın üzerinde olması gerekmektedir.
Çalışmanın bu aşamalarına dikkat edilmezse yapılan onca emek boşa gidecektir.
Bu ekleme, çıkarma, kesme aşamasında yapılan çalışma çok nazlıdır, hırçınlığa gelmez ani
hareketleri kaldırmaz, sakinlik ve dinginlik ister. Çalışmaların kendi içinde bir huzuru vardır.
Bunu kaçırdığınızda size olumsuz olarak dönecektir. Bunlara dikkat edilerek çalışma
tamamlanmalı aksi takdirde, yapılan çalışmanın sonuçlanması gecikecektir. Böyle bir tutum
içinde olmak özellikle seri üretim tarzında çalışan atölyelerin işlerini zamanında teslim
etmelerini engelleyecektir.
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Yapılacak çalışmaya uygun alet seçimi çok önemlidir nitekim eklenen parçaların gövdeye
iyi pekiştirmek için ince uçlu bir bıçak kullanılmaktadır (Görsel 116).

Görsel 116. Dikkatli bir şekilde Simit gövdeye at başı monte edilir
( Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 117. Monte edilen at başlarının forma iyi bir şekilde
yapışması sağlanır (Fotoğraf kişisel arşiv).

Beyaz killin plastiklik özelliği kırmıza kile göre farklı olduğu için, ekleme, çıkarma ve
kesme işlemleri zamansal anlamda farklılık gösterir. Bu sürenin iyi kullanılması
gerekmektedir. Parçalar bir araya getirilirken beyaz kilden hazırlanan balçık kullanılır.
Balçığı hazırlamak için, kurumuş beyaz kil ezilerek ince granür hale getirilir ve bir çukur
kap içinde suyla birlikte karıştırılarak balçık hazır hale gelir.
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Fırça yardımıyla sürülür ve fazlalıklar, yapıştırma gerçekleştikten sonra tahta aletle alınır
(Görsel 118). Çalışmanın et kalınlığı göz ününde tutularak çizimlere uygun olarak simit
gövde üzerinde kesimler yapılır (Görsel 119). Gövdenin ayakla birleşme yeri olan kısmında,
düzeltmeler yapılarak buradaki bağlantı yerinin güçlenmesi sağlanır.

Görsel 118. Tasarıma uygun olarak simit gövdeye eklenmesi gereken
birimler eklenir (Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 119. Çizimlere uygun olarak simit gövde üzerinde kesimler yapılır
(Fotoğraf kişisel arşiv).
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Görsel 120. Formun arka yüzeyinde ki eklemeler dikkatlice yapılır (Fotoğraf kişisel arşiv).

Beyaz kille tasarlanmış olan çalışma çok parçalı olarak tornada çekilmiş ve parçalar gövdeye
sırasıyla eklendikçe çalışmanın ifade biçimi ortaya çıkmaya başlamıştır. Çalışmanın arka
yüzeyine konik biçimli, küçükten büyüğe doğru çekilen parçalar, dikkatlice eklenmektedir
(Görsel 120).

Görsel 121. Gövde yüzeyine, önceden tasarlanan, oymalar ve boşluklar yapılır (Fotoğraf kişisel arşiv)

Bu tarz çalışmalar turnet üzerinde yapılır. Nedeni ise çalışmanın kesim olacak kısımları
arada bir çevrilerek hangi yöne baktığı kontrol edilir. Bunun için turnet büyük bir kolaylık
sağlar, her istenildiğinde çalışma turnet üzerinde döndürülerek nerede nasıl bir kesimin
yapılacağı hesaplanır. Bıçakla istenilen yerden parçalar kesilerek alınır (Görsel 121).
Kullanılacak olan bıçağın keskin olması uygulama açısından önemlidir. Kesimler dikkatlice
yapılmalı aksi takdirde geri dönüşü yoktur yanlış kesilen parça geri yapıştırılamaz.
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Böyle bir durumla karşılaşıldığında çalışma geri dönüşüme bırakılır. Bu işlem çalışma
fırınlanmadığı için kolaylıkla yapılır. Yapılması gereken tekrardan çalışma tamamen
kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra derin bir kap içerisine parçalanarak atılır ve üzerine
kilin üstüne çıkacak kadar su ilave edilir. Çalışma balçık haline dönüşür, artık yapılan bu
kadar emek sil baştan tekrarlanır. Bu nedenle böyle bir durumun oluşmaması için çok hassas
davranarak süreci tamamlamakta fayda vardır.

Görsel 122. Formun arka yüzeyindeki eklemeler de yapılır ve form son şeklini alır (Fotoğraf kişisel arşiv).

Kuruma dışardan içeriye doğru olacağından biranda olmaz, yavaş yavaş nemin atılması
sağlanır. Kimi zaman çalışmanın üzerine ince bir poşet atılır, hızlı kurumadan kaynaklı
oluşacak çatlakların önlenmesi için. Ekleme, kesme işlemleri biten çalışmalar kontrollü bir
şekilde kurumaya bırakılır (Görsel 123).

Görsel 123. Eklemeler bittikten sonra form kontrollü bir şekilde kurumaya bırakılır (Fotoğraf kişisel arşiv).
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3.3. Çömlekçi Çarkında Üretilen Formlara Kazıma Dekor uygulamaları
Kilin şekillendirilmesiyle ortaya çıkan formlara uygulanan; süsleme, bezeme, kazıma,
kesme, oyma ve ekleme gibi yapılan çalışmalar forma ayrı bir değer katmaktadır. Formlara
aktarılan bu çalışma prensipleri bugünkü anlamıyla, estetik ve ekonomik amaçların ötesinde,
toplumların duyarlığını, dinsel inanç ve davranışlarını, kültürel yaşam biçimlerini kısaca
güncel yaşamlarını anlatan bir davranış olarak karşımıza çıkar. Burada kazıma yöntemi
kullanılarak biçimsel ve estetik algıyı tamamlayan çalışmalara yer verilmiştir.
Seramik dekor tekniklerinin konusu olan kazıma tekniğinin uygulanması için turnet
kullanılır. Bu yöntemle kazıma işlemi daha rahat yapılır ve çalışmanın her yönüne ulaşmak
kolaylaşır (Görsel 124). Bu işlemi yapmak için seramik başlangıç seti içerisinde bulunan
metal uçlu ebeşuar olarak adlandırılan seramik şekillendirme aleti kullanılır. Bu işlem
pişmemiş kile uygulanır. Kazıma yaparken kopmalar ve kırılma olmaması için et kalınlığının
göz önünde bulundurarak sakin ve bilinçli olarak yüzeyde kazıma gerçekleştirilir. Deri
sertliği kıvamına gelmeyen parçalarda kazıma işlemi yapmak düzeltilmesi olanaksız olan
sonuçlar meydana getirir, biçimde bozulmalar (deformasyon) zedelenmeler meydana gelir.

Görsel 124. Turnet üzerinde kazıma işlemi uygulanmaktadır (Fotoğraf kişisel arşiv).

Bunu önlemek için kilin yumuşak olmaması, aynı zamanda da çok sert olmaması gerekir,
yani deri sertliğinde olması gerekmektedir. Seramik literatüründe bu ifade çok kullanılır.
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Deri Sertliği; Biçimlendirilen seramik formun kısmen kuruduktan sonraki haline seramik
dilinde “deri sertliği” denir. Bu aşamada yapılan çalışmanın içindeki su miktarı azalır
(bünyede hala %15-20 nem vardır). Çalışmalar bu kıvama geldiğinde ekleme ve montaj
işlemleri başlar. Dekoratif parçaları eklemek, oyma, kulp takma, kazıma, emzik takma, gibi
çalışmaların yapılacağı en uygun zamandır. İşte bu şekli almış çalışmalara deri sertliğine
gelmiş çalışmalar denmektedir.
Form üzerindeki kazıma biçimleri genel olarak geometrik desenlerden, simetrik ve asimetrik
çizimlerden esinlenerek yapılmıştır. Troyada bulunan seramik kap kacak biçimleri kazıma
yöntemiyle çalışma yüzeyine işlenmektedir (Görsel 125). Kazıma dekor tekniğinin iyi bir
şekilde algılanması için formlar düz ve uzun bir biçimde tasarlanmıştır. Tornada büyükten
küçüğe doğru şekillendirilen çalışmalar görsel zenginlik oluşturması açısından önemli ve bir
o kadarda hediye seçme düşüncesine kolaylık sunması açısından da etkileyici rol üstlenir.
Çalışmalarda büyük-küçük ilişkisi de apaçık ortaya konulmaktadır.

Görsel 125. Troya da bulunan seramiklerin yüzeye aktarılması (Fotoğraf kişisel arşiv).

Kazıma çalışmasının uygulanması için, önce yüzeyde kazıma yapılacak olan bölge belirlenir
ve keskin olmayan ince bir uçlu kalemle yapılması istenen motif, belirlenen bölgeye çok
baskı uygulamadan çizilerek şeklin yüzeye aktarılması sağlanır (Görsel 126).
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Görsel 126. Kazıma işlemi detay (Fotoğraf kişisel arşiv).

Bu işlemler esnasında oluşacak sıkıntıların başında, çalışmanın et kalınlığı düşünülmeden
çok baskı uygulayarak delinmelerin oluşması, olarak ortaya çıkar. Bu nedenle çok hassas
müdahale edilmeli kazıma işlemi kademeli olarak yapılmalıdır. Bir anda derin kazıma
yapılmamalı çizimler üzerinde iki üç kez geçilerek gerçek kazımanın yapılması
sağlanmalıdır. Çizimlerin aktarımı esnasında çok belirgin olmayan kalınlıkta çizim
yapılmalı, olası bir durumda motifin içlenmesinden vazgeçilmesi söz konusu olursa, bu
çizgiler kolaylıkla silinir ve yeni tasarım uygulanır.
Seramik formlarda sınırlar önemlidir, zorlama yapıldığında kil kendi söylemini ortaya koyar
ve kırılır. Bu çalışmalarda dikkat edilmesi gereken bir başka hususta, çalışmanın yapıldığı
ortamın, iyi bir ışık alıyor olması mümkünse gün ışığı, yoksa da ortamın aydınlatılması
kazıma tekniğini hatasız olarak çalışmaya aktarılmasını sağlayacaktır.
İlk kazıma yöntemine mağara duvarlarında yapılmış duvar resimlerinde rastlıyoruz. Bu
çalışmaların bazıları resim şeklinde boyalar kullanılarak yapılmış, bazılarında ise kazıma
yöntemiyle yapıldığı bilinmektedir. Bu kazımalarda kullanılan aletlerin ne olduğu kesin
olarak bilinmemekle birlikte kesici bir aletin kullanıldığı düşünülmüş olup, günlük yaşam
biçimlerini anlatan tasvirlerin çizildiğini ve avladıkları hayvan figürlerinin şeklini
kazıdıklarını biliyoruz. Buradan da anlıyoruz ki bu yöntem çok eskiye dayanan bir çalışma
üslubu olarak günümüze kadar gelmiştir. Resim yapma yöntemiyle yapılan çalışmaların
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özellikle dış mekânlarda, hava koşullarına dayanma olasılığı, kazıma yaparak işlenen
çalışmaya nispeten daha erken deformasyona uğradı bilinen bir gerçektir.

Görsel 127. Yüksek boyutlu çalışmalarda kazıma işlemi detay (Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 128. Simetrik kazıma işlemi detay (Fotoğraf kişisel arşiv).

Bu nedenledir ki dış mekanlarda yapılacak olan çalışmaların kazıma yöntemiyle yapılması
ve kullanılacak olan malzemenin de seramik gibi doğada hiçbir zaman yok olmayan bir
malzemeyle yapılmasında fayda vardır. Renkler zamana yenik düşebilir ama çalışmanın
özüne inerek onu kazıyarak formla bir bütün haline getirmek, onu daha dayanıklı kılacak ve
uzun yıllar kendisini hatırlatacak bir görüngüye sahip olacaktır.
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Çalışmanın boyutları küçüldükçe, yapılacak olan kazıma çalışması şeklinin yüzeye
aktarılması da zorlaşır (Görsel 129). Küçük parçaları işlemek büyüğe oranla daha dikkat
gerektirir, Yüzey alanının dar olması rahat hareket etmeyi engelleyeceğinden, burada
bilekler daha kıvrak çalışmalı ve birimlerin kazınması esnasında oluşacak olan çamur
yortularının fırçayla devamlı olarak temizlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kazıma
esnasında yanlış kazıma işleminin yapılması kaçınılmaz olacaktır. Burada yapılan
çalışmayla formlarda, kazıma yöntemi kullanılarak büyük küçük ilişkisinin ortaya koymuş
olduğu hareketliliği göstermek, biçim içinde dengeyi yakalayarak formlara içerik
kazandırılması vurgulanmaktadır.

Görsel 129. Büyük ve küçük çalışmalarda kazıma işlemi detay (Fotoğraf kişisel arşiv).

Her şeyin küçüğü sevimlidir seramikte de bu böyledir. Küçüktür ama anlamı büyüktür ifade
gücü etkileyicidir, üzerinde çok emek taşır. Alan kişi tarafından kolaylık hem de bir yerden
başka bir yere taşıma esnasında rahatlık sağlaması açısından önemli bir çalışma şeklidir.
Özellikle kargo gönderimlerinde ekonomik anlamda sağladığı kolaylık yadsınamayacak
kadar önemlidir.
3.4. Kuruma İşlemi Tamamlanan Seramik Formların Fırına Yerleştirilmesi
M.Ö 6000 yıllarında ilkel diyebileceğimiz seramik fırınlarının imal edildiği bilinmektedir.
Seramik fırınları çok yüksek dereceye çıkarak içerisinde bulunan malzemelerin kimyasal ve
fiziksel yapısını değiştirir.
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Seramik malzemeler 980°C ile 1.500°C arasındaki sıcaklığa dayanabilen malzemelerdir.
Hangi şekillendirme yöntemi uygulanırsa uygulansın, yapılan çalışmaların yüksek derecede
fırınlanması gerekir, aksi taktirde tam mamul olarak seramik tamamlanmış olmaz. Seramiğin
tanımını kısaca ne olarak açıklamıştık yüksek derecede pişmiş toprak.

Buradan da

anlaşılacağı üzere kilin fırınlanması önemli bir aşamanın tamamlanması anlamına
gelmektedir. Günümüzde kullanılan fırın çeşitleri, elektrikli fırın, doğal gazlı fırın, odunla
ısınan fırın olarak adlandırılmaktadır. Buradaki yapılan çalışmalarda elektrikli fırın
kullanılmıştır (Görsel 130). Fırının iç ölçüleri dikkate alınarak tasarımların boyutları
belirlenmiş ve buna uygun çalışmalar üretilmiştir.

Görsel 130. Atölyede kullanılan elektrikli fırın (Fotoğraf kişisel arşiv).

Bu çalışmalar da el yapımı elektrikli fırın kullanılmıştır. İç ölçüleri, yükseklik 75cm, derinlik
65cm, genişlik ise 55 cm ölçülerinde kişiye özel olarak üretilmiştir. Fırın Bilindiği üzere
atölyelerin en çok maliyet tutan demir başıdır. Bu nedenle Ekonomik anlamda atölyenin
ihtiyacına göre istenilen ebatlarda üretilir. Kullanılacak olan atölyenin elektrik alt yapısı
düşünülerek ya ev tipi (monofaze) ya da sanayi tipi (trifaze) olarak üretilmektedir. Buradaki
fırın ev tipi olarak üretilmiştir. Bunu belirleyen bir diğer koşulsa fırının iç ölçüleridir. İç
ölçüler arttığı zaman sanayi tipi fırın kullanmak zorunlu hale gelir.
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3.4.1. İlk Fırınlama Yöntemi Bisküvi Pişirimi
Şekillendirilen seramik formlar genel olarak iki kez fırınlama işlemi görmektedir. İlk pişirim
bisküvi pişirimi olarak bilinmektedir. Bu yöntemle fırınlama iç hacimde kullanılabilecek
bütün alanlar kullanılır, fırına ne kadar ürün yerleştirilirse maliyet o kadar azalacaktır. Bu
fırın doldurma biçimi, fırına daha çok ürün koyarak ekonomik anlamda kazançlı çıkma
prensibiyle hareket edildiği için genelde tercih edilen bir yöntem olarak bilinir (Görsel 131).
Yığma yönteminde çalışmalar üst üstte boşluk oluşturmayacak bir şekilde yerleştirilir, Bu
yöntemi genellikle seri üretim yapan atölyeler kullanır. Böyle bir çalışmaya karar vermek
biraz da cesaret gerektirmektedir. Burada tabi ki usta çırak ilişkisi içerisinde yetişmekte
yatan bilgide yatmaktadır. Riskleri göze alarak çalışmalar fırına yerleştirilir, ama genellikle
sıkıntı oluşmaz, çünkü burada fırın dolduran kişi artık bu işi devamlı olarak yaptığı için
fırının dilinden anlıyordur.

Görsel 131. İlk pişirim için yığma yöntemiyle fırın doldurma (Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 132. Yığma yöntemiyle fırın doldurma, pişmemiş hali ve pişmiş hali (Fotoğraf kişisel arşiv).
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3.4.2. İkinci Fırınlama Yöntemi Sırlı Pişirim
İkinci pişirim ise sırlı pişirim olarak bilinmektedir Yapılan ilk pişirimde çalışmanın
mukavemeti artırılır. İkinci pişirimde ise çalışmaya görsel anlamda içerik kazandırılması
hedeflenir. Burada tam aksine çalışmalar birbirine asla temas etmez.
Her çalışmanın arasında en az 5 mm aralık bırakılır aksi takdirde ısının yükselmesiyle ergime
noktasına gelen sırlar birbirine yapışır ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar çıkar. (Görsel
133). Artık bu işlem seramik yüzeyine uygulanan son işlem olarak gerçekleştirilir. Fırın
plakalarının temiz olması ve çalışmaların alt zemine gelen kısımlarının çok iyi bir şekilde
ıslak süngerle silinmesi şarttır. Sırlı fırın doldurmak, bisküvi fırına göre biraz daha zor bir
süreç içerir burada dikkat en önemli uyulması gereken kuralların başında gelir çalışmaların
çapları iyi düşünülmeli, çalışmaları yerleştirirken arkadan başlayarak öne doğru gelinmeli
ve her seferinde çalışmaların ara boşlukları dikkatlice kontrol edilmelidir. Buradaki
çalışmalar 1020°C pişirilmiştir.

Görsel 133. Sırlı pişirime örnek fırın doldurma (Fotoğraf kişisel arşiv).
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Görsel 134. Sırlı pişirim örneği, çok katlı fırın doldurma (Fotoğraf kişisel arşiv).

Çalışmaların yüzeyinde camsı bir görünüm oluşturmak için değişik renkte sırlar, oksitler, sır
altı ve sır üstü boyaları kullanılır Buradaki çalışmalarda da bu yöntemler kullanılmıştır. Sırlı
pişirim için yüzeyde kullanılan renkler fırınlanmadan önce renksiz gibi görünse de
fırınlandıktan sonra sırın rengi çalışmalarda aşikar olarak ortaya çıkar. Bu örnek çalışmalar
yüksek derecede gerçekleştirilmiş olup yüzeylerde artistik sır uygulamaları yapılmıştır.
(Görsel 134). Fırın içerisindeki homojen ısı dağılımı renkleri etkiler. Doluluk boşluk olarak
ifade edilen fırın içindeki hareketlerde, çalışmanın nasıl çıkacağına dair bir bilgi edinmemizi
sağlar. Fırın iç hacmi küçük gibi görünse de, ustalıkla yerleştirilmiş ürünlerle fırının her alanı
kullanılarak ürün sayısı artırılmış olur (Görsel 135).

Görsel 135. 1020°C Sırlı pişirilmiş örnek çalışmalar (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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Görsel 136. Sırlanmış olarak fırından çıkan çalışmalar (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

3.4.3. Özgün Hediyelik Eşya Tasarımına İlişkin Çalışmalarının Fırınlanması
Çömlekçi çarkında şekillendirilen seramik formlar oda sıcaklığın da kurumaya bırakılır,
kuruma gerçekleştirilirken tornada yapılmış ürün misina yardımıyla kesilip bir tahta
yüzeyine bırakılır ve çalışma burada bir iki saat hiç müdahale edilmeden kalır. Çalışma
komplike bir çalışma ise ‘çok parçalı’ bir çalışma ise bütün parçalar aynı deri sertliğine
gelene kadar kontrollü bir şekilde kurumaya bırakılır ve çalışma parçaları gerek
duyulduğunda üzerleri bir ince çöp poşetleriyle kapatılır ve kuruma bu şekilde kontrollü
yapılır. Parçalar eklendikten sonra form artık tamamen kurumaya bırakılır kuruma işlemi
tamamen bittiğinde rötuş işlemleri yapılır.
Rötuş işlemi yapmadan önce çalışmaların boyutlarına göre kullanılacak malzemeye karar
verilir burada zımpara kullanılabilir, bıçak kullanılabilir, sert süngerler kullanılabilir.
Yüzeyde kalan el izlerinin giderilmesi ve pürüzsüz bir yüzey oluşturmak için sakin ve
dikkatli bir şekilde rötuş işlemi yapılır.
Bu işlemden sonra nemli bir süngerle formların üzerindeki zımparadan kaynaklı seramik
tozlarının silinmesi işlemi uygulanır. Bu işlemleri yaparken maske kullanmak gerekir. Aksi
takdirde tozdan kaynaklı sıkıntılar oluşabilir. Çalışma fırına girecek aşamaya geldiğinde
itinayla fırına konur aksi takdirde çok hassas olduğu için küçük bir dikkat eksikliğinden
kaynaklı kırılmalar olabilir. Fırına ürünler yerleştirilirken ürünlerin ağırlıkları dikkate
alınmalı ağır ürünler en alt plakaya konmalı yukarıya doğru en hassas parçaları sıralayarak
dengeli bir biçimde fırının homojen ısı yayılımını engellemeden parçalar dikkatlice orantılı
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olarak fırının içine yerleştirilmelidir (Görsel 137). Bu çalışmalar çok parçalı çalışmalar
olduğu için yığma yöntemiyle fırına yerleştirilmez.

Görsel 137. İlk pişirim için çalışmalar fırına yerleştirilir (Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 138. Kırmızı kil çalışmaları fırına dikkatlice yerleştirilir (Fotoğraf kişisel arşiv).

Yapılan Çalışmaların ilk pişirimi 980°C de, ikinci pişirimi ise, 1020°C tamamlanmıştır. Fırın
doldurmakta ayrı bir ustalık istemektedir. Genel olarak fırını yakmak ayrı bir çalışma
prensibi içerir. Çalışmalar fırına yakın bir tezgah üzerine taşınır fırınla aradaki mesafe
ayarlanarak fırın ayakları dengeli bir şekilde yerleştirilir, üzerine konacak fırın plakalarının
da hazır olması gerekir.
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Aslında fırın yakmak çok heyecan verici bir durumdur. Artık bu aşamaya kadar yapılan
çalışmaların, emeklerin karşılığını alma vaktidir. Bu nedenle Fırına konulan seramiklerin
son hali çok merak edilir ve fırın yakıldığından itibaren bu merak daha da artar. Çünkü son
sözü her zaman fırın söyler. Ne kadar da içine konulan seramik sırlarının rengi biliniyor olsa
da fırın içerisindeki homojen ısı dağılımı renklerde farklı etkileri meydana getirebilir. Yani
sürprizlere açık olmak gerekir. Fırının bitmesiyle bu endişe biter. Sonuç ya hüsrandır ya da
mutluluktur. Ama çoğunlukla mutlu son olur. Emeklerin karşılığı zayi olmaz.

Görsel 139. Fırın 1020°C gelmiş ve otomatik olarak kapanmıştır (Fotoğraf kişisel arşiv).

Öncelikli olarak fırının üst kısmında bulunan bacasının aralanması gerekmektedir. Fırının
yan tarafında panel üzerinde bulunan dijital gösterge takip edilerek, derecenin belirli bir
düşüşe geçtiği zaman baca tam olarak açılır, Böylelikle içerideki sıcaklığın kontrollü olarak
düşürülmesini sağlanır. Buda soğuma esnasında oluşacak olan sıkıntıları önlemiş olacaktır.
Fırınlama esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, fırınlama sonunda
soğuma işlemidir. Pişme işlemi tamamlandıktan sonra fırın kontrollü olarak soğumaya
bırakılmalıdır. Derece 300-250°C göstermeye başladığında fırın kapağı aralanarak soğuma
işlemi biraz daha hızlandırılır. 100°C de artık fırın kapağı tamamen açılır ve dikkatli bir
şekilde ürünler fırından yavaş yavaş çıkartılır (Görsel 140). Boşaltma esnasında yukardan
aşağıya doğru ürünler alınmalı, fırın plakaları arasından ürünler alınmamalı, aksi takdirde
ağırlık yukarda olacağından en ufak bir hatada çökme oluşabilir, buda istenmeyen bir
durumdur.
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Görsel 140. Beyaz kille yapılan çalışmalar fırından dikkatlice çıkartılır (Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 141. Kırmızı kil çalışmaları fırından dikkatlice çıkartılır (Fotoğraf kişisel arşiv).

3.4.4. Özgün Hediyelik Eşya Tasarımına İlişkin Çalışmaların Sırlanması
Seramik çalışma tekniği açısından zor süreçleri içerir. Bisküvi pişirimi diye adlandırdığımız
ilk pişirimin ardından ikinci kez ürünlerin pişirilmesine sırlı pişirim diye adlandırabiliriz. Bu
şekilde ikinci fırınlama işleminin yapılması formun daha dayanıklı hale getirilmesini sağlar
ve kullanım esnasında çalışmanın içerisinde ve dış yüzeyinde camsı bir yüzey oluşturması
kullanım rahatlığını da beraberinde getirir. Sırlama tekniği yöntemlerini dört ana başlıkta ele
alabiliriz
1- Daldırma yöntemiyle sırlama
2- Akıtma yöntemiyle sırlama
3- Püskürtme yöntemiyle sırlama
4- Fırça tekniğiyle sırlama.
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Bu yöntemlerden herhangi birini kullanmak için çalışmanın boyutları önemlidir. Çalışmanın
hangi teknikle sırlanması gerektiğini belirleyen faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz.
Çalışmaların biçimsel olarak, uzun, kısa, geniş, dar olması. Fırından sağlam çıkan
seramiklerin rötuştan kaynaklı çapaklar varsa bunlar metal uçlarla kazınarak temizlerin, hava
tabancasıyla yüzeylerdeki tozlar alınır. Aksi takdirde sırlama esnasında bu tozlar sırın
bünyeye tutunmasını olumsuz yönde etkileyecektir. Sırlama işleminin yapıldığı yer temiz ve
kuru olmalıdır.
Sır denemeleri daha önceden küçük seramik plakalara yapılarak renk denemeleri yapılır. Bu
denemelerin yapılmasıyla ortaya çıkan renk tercihleriyle, sırlama kolaylıkla yapılır. Farklı
renklerde sırlama yaparken renklerin karışmamasına özen göstermek formun fırından iyi bir
şekilde çıkmasını sağlayacaktır. Bu uygulamalarda görüyoruz ki hangi teknikle sırlama
yapılırsa yapılsın, itinayla, sabırla çalışma tamamlanmalıdır. Sırlama tekniği açısından
atölyenin de imkanları göz önünde tutularak yapılan çalışmalar akıtma, daldırma ve fırça
yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Püskürtme yönteminin kullanılması için kompresör
kullanılır. Hava ile çalıştığı için sesin çok çıkması anlamına gelmekte olup atölyenin
bulunmuş olduğu konum itibarı ile mümkün olmadığından sırlama için bu yöntemler tercih
edilmiştir.

Görsel 142. Akıtma ve fırça yöntemi kullanarak yapılan sırlama çalışması (Fotoğraf kişisel arşiv).

Sırlama işleminin bitmesi sonucunda çalışmalar hemen fırına konmaz form sırları bünyesine
çekmesi için kurumaya bırakılır, bu kuruma işlemi 20-30 dakikayı bulur. Sırlama esnasında
yüzeylerde hava kabarcıkları oluşabilir bunlar fazla baskı uygulamadan parmaklarla
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ovalanarak giderilir. Sırlama derin bir kap içinde akıtma yöntemi kullanarak yapılır. Bunun
için derin bir plastik kap kullanılır (Görsel 142).

Görsel 143. Simit gövde ve çok at başlı seramik formun sırlanması (Fotoğraf kişisel arşiv).

Hangi yöntemle sırlama yapılırsa yapılsın çalışmaların tabana gelecek kısımları nemli bir
sünger yardımıyla silinmelidir aksi takdirde pişirim esnasında ayak kısmında kalan sır
tanecikleri yükselen ısının etkisiyle eriyerek refraktere yapışır ve sır hatası olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Çalışmalar sırlanırken yüzey hareketleri göz ününde tutularak öncelikle geniş alanlar sırlanır
daha sonra çalışmanın en ince kısımları sırlanır. Yukardan aşağıya doğru çalışmanın yönü
düşünülerek hazırlanan sır akıtılarak sırlama yapılır (Görsel 144). Bu tarz sırlamalarda sırın
kıvamı iyi ayarlanmalıdır. Temas ettiği yüzeyde bir tabaka oluşturur, aynı yüzeye tekrardan
sırın gelmemesi önemlidir, aksi takdirde yüzeyde kalın sır tabakası oluşacaktır. Yüzeyde
kalın sır tabakası oluşan durumlarda, bu bölge parmak uçlarıyla ovalanarak fazla olan sır
yüzeyden alınarak inceltilir ve sırlamaya bu şekilde devam edilir. Daha sonra parmakla
tutulan yerlerin sırlaması da ince bir fırça yardımıyla yapılarak yüzeydeki parmak izleri
giderilir. Aksi durumda bu sıralama takip edilmezse, fırında pişme sırasında sır istenilen
rengi kaybedecek ve ortaya çok farklı bir renk çıkacaktır.
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Görsel 144. Yuvarlak gövde ve tek at başlı seramik formun sırlanması (Fotoğraf kişisel arşiv).

Dik yüzeyde ve yatay yüzeylerde sırlar farklı alaşım içerisine girebilir ergime dereceleri aynı
olsa da farklı etkiler form yüzeylerinde görülebilir, burada fırın içerisindeki sıcaklığın
homojen olarak dağılması da önemli rol oynar.
Çalışmaların değerini kimi zaman, yapılan sırlar belirler. Renkler seramik dünyasının
notaları gibidir her farklı sır farklı sesler meydana getirir. Özellikle çanak gibi içi boş ve
uzun formlarda ses mükemmel yansır ve aynı zamanda şişkin gövdeli çalışmalarda da kimi
zaman ritim gibi seslere ulaşmak mümkün olur. Sırlama yapmak sırları ortaya dökmek gibi
bir düşünce yapısını ortaya koymaktadır.
Simit gövde üzerinde çok at başı olarak yapılan çalışmaların sırlanması biraz zaman isteyen
bir süreç içermektedir. Çalışmalar çok birbirine yakın at başların dan oluştuğu için kullanılan
sırların birbirine karışmaması için dikkatlice fırça kullanarak sırlama işlemi yapılmaktadır.
Her at başında ayrı renkte sır kullanılmakta olup, her sır içinde farklı fırça kullanılmaktadır
(Görsel 145). Sırlanacak yüzeyin ölçüleri, kullanılacak sır miktarını belirleyen faktör olarak
karşımıza çıkar. Kullanılan sırlama teknikleri açısından en ekonomik olarak uygulanan
yöntem, daldırma yöntemi olarak bilinmektedir. Uygulanacak olan sırın kıvamı iyi
ayarlandığında daldırmayla yüzey eşit olarak sırlanacak ve sır kabının dışına sır akmayacak,
dökülmeyecek olup, böylelikle ekonomik anlamda doğru bir sırlama yapılmış olacaktır.
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Görsel 145. Beş farklı sırla sırlanan, beş at başlı seramik form (Fotoğraf kişisel arşiv).

Görsel 146. Beş farklı sırla sırlanan, beş at başlı seramik form (Fotoğraf kişisel arşiv).

Seramiğin her aşaması aslında, insanın yaşam tarzının gizemliliğini ortaya koymaktadır.
Yapılan her çalışma bir kimlik kazanır ve varlığını ortaya koyar. Kimi renkli kimi renksiz
bir yolcuktadır. Dünyada bu yolculuğun nasıl bitmesine karar verilen bir yerdir. Seramik
yapmak, sırlamak ve fırınlamakta bu yolculukta, olgunlaşmak demektir. Mevlana’nın dediği
gibi ‘hamdım, piştim, yandım’ Seramikte önce balçıktı hamdı, sonra pişti hamlığı giderildi,
sonra da yandı ve olgunlaştı. İşte insanında özeti tam olarak budur. Pişmek ve yanmak
istiyorum. Özümü bulmak ve hayatta nefes aldığım sürece yolculuğuma anlam katmak
istiyorum. İnsan yaşamdan aldığı hazlarla beslenir bu duygu biçimsel olarak farklı uğraşlarla
ortaya çıkar. Benim seramikle serüvenimde tornada kendimi şekillendirmek, fırında kendimi
pişirmek, sırlamayla da kendimi bulma noktasıdır. Aslında tornada kile şekil verdiğimizi
düşünsek de belki de kendimize şekil verme mücadelesini ortaya koyuyoruzdur. Yapılan
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bütün uğraşların varacağı nokta, insanın kendi özünde yatanı bulma ve bunu bir biçim olarak,
ortaya koyma noktasıdır.
Yaptığım bütün çalışmaların sonunda bu duygu ve düşünce içinde hissediyorum kendimi.
Üretilen her çalışma ayrı bir heyacan uyandırıyor. Evet artık yapılan çalışmaların
mutluluğunu paylaşma ve bunu resimleme zamanı. Yapılanlar bilinmeli, anlatılmalı ve
gösterilmelidir. Buna inanır bunu söylerim. Bilgi saklanmamalıdır, öğretilmeli, gösterilmeli
ve paylaşılmalıdır. Aksi taktirde kendisine bile fayda vermez.

Sanat çalışmaları da böyledir teknikler anlatılmalı, seramik nasıl şekillendirilir, nasıl
kurutulur, nasıl fırınlanır, nasıl sırlanır. Bunları akademik olarak okullarda gördük, her
hocadan ayrı teknikler öğrendik, hangisi kendimize çok yakınsa onu geliştirmek için çaba
gösterdik. Okulda aldığımız eğitimler yetmedi, dışarıda seramik atölyelerinde bir fiil
çalışmalarda bulunduk, usta çırak ilişkisini anladık, atölyelerde seramik dilini öğrendik
okullarda torna için hazırlanan çamura kütle derken, atölyelerdeki ustalardan künde demeyi
öğrendik. Okulda seramiğin sanat eğitimini, seramik atölyelerinde de zanaat eğitimini
öğrendik ve seri üretim teknik yöntemlerini kavradık. Burada yapılan çalışmalarda her iki
eğitim ve öğretim alanlarını kullanarak, zanaat çalışması olarak bilinen bir yöntemi, sanat
yapıtlarıyla ve düşüncesiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Her zaman şunu ifade ediyorum öğrencilerime okulda aldığınız seramik eğitimini dışarıda
faaliyet gösteren seramik atölyelerinde çalışarak taçlandırın. Sahada olmak ayrı bir bilgi
birikimine sahip olmanın yolunu açar. Bilginize bilgi ekleyin. Teoride anlatılanla
uygulamada anlatılanın etkisi aynı olmaz diye derslerimde her seferinde kulaklarına küpe
olsun diye anlatıyorum. Görevimiz bu öğretici, anlatıcı, ama uygulama yaparak anlatıyorum,
biliyorum ki uygulaması yapılmayan bilginin etkileyiciliği az oluyor. Bu nedenledir ki
yapılan her çalışma bu duygu ve düşünce içinde gerçekleşmiştir.
Yolculuğumu anlamlı kılmak istiyorum. Öğrenmek zorunda olduğum bir o kadar çok teknik
ve yöntem var ki her tornaya oturduğumda yeni teknikler deniyor, yeni formlar
keşfediyorum. Sonu yok biliyorum; aramaya devam ediyor ve sabırla kendimi
ehlileştiriyorum. Aslında torna çekmek mütevaziliği, teşekkürü, ifade etmektedir. Çamura
doğru eğilerek ona saygı duyduğumuzu ortaya koyuyoruz. Var olandan olmayanı ortaya
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çıkarmak için ellerimizi çamura buluyor ve yeniden bir biçim ortaya çıkartıyoruz. Bu müthiş
bir duygu her seferinde bu duygu ve heyecanla tornaya oturuyor ve formumu
şekillendiriyorum. Şekillendirdiğim formlarda Kaygılarımı, hüzünlerimi ve mutluluklarımı,
dile getirmek istiyorum.
3.4.5 Özgün Hediyelik Eşya Tasarımına ilişkin Çömlekçi Çarkında Üretilen Sırlı
Seramik Formlar
Evet artık bu kadar yapılan çalışmaların görsel olarak ortaya konmasının vakti gelmiştir.
Sırlanan çalışmalar dikkatlice fırından çıkartılmış, soğuma gerçekleştikten sonra,
çalışmaların fotoğraflanması için kollar sıvanmıştır. Seramik şekillendirme yönteminden
son haline kadar kendim bizzat bütün süreçlerin içinde olmak isterim. Seramikçi yapacağı
bütün çalışmalara hakim olmalı buna inanır bunu söylerim.
Nitekim; buradaki çalışmalarda da bu şekilde bir tutum içinde bulunarak her çalışmanın tek
tek fotoğrafları kendi tarafımdan çekilmiştir (Görsel 147-173). Çalışmalara birde bir
mercekten bakarak görmek ve fotoğraflama keyfini hissetmek, güzel bir duygu
oluşturmuştur bu sayede. Yapılan çalışmanın her durumunu gözlemlemek aynı anlamda bir
sonraki çalışma için öncülük etmektedir. Çalışma sürecinin bütün aşamalarına katkıda
bulunduğunuzda ortaya çıkan çalışma istediğiniz şekilde oluyor ve bu da bir seramikçinin
görmek istediği en keyifli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. İyi sonuçlanmış her
çalışmanın geçirdiği süreçler bu şekilde olmuştur.

Görsel 147. h.22 cm R.26 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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Görsel 148. h.20 cm R.22 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 149. h.19 cm R.19 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 150. h.19 cm R.15 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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Görsel 151. h.17 cm R.18 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 152. h.15 cm R.14 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 153. h.18 cm R.19 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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Görsel 154. h.17 cm R.11 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 155. h.18 cm R.9 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 156. h.66 cm R.22 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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Görsel 157. h.55 cm R.25 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 158. h.49 cm R.22 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 159. h.52 cm R.22 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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Görsel 160. h.47 cm R.19 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 161. Detay (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 162. h.49 cm R.20 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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Görsel 163. h.55 cm R.26 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 164. h.37 cm R.17 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 165. h.15 cm R.15 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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Görsel 166. h.35 cm R.24 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 167. h.68 cm R.18 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 168. h.50 cm R.25 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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Görsel 169. h.23 cm R.10 cm h.18 R.7 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 170. h.29 cm R.19 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018)

Görsel 171. h.33 cm R.13 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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Görsel 172. h.33 cm R.13 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 173. h.29 cm R.19 cm Detay (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

123

3.4.6. Çömlekçi Çarkında Kullanıma Yönelik Üretilen Sırlı Özgün Seramik Kupalar

Görsel 174. Degişik ölçülerde üretilmiş seramik kupalar ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2019 ).

124

Görsel 175. Degişik ölçülerde üretilmiş seramik kupalar (Fotoğraf Kişisel arşiv, 2019 ).
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Görsel 176. Degişik ölçülerde üretilmiş seramik kupalar (Fotoğraf kişisel arşiv, 2019).
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3.4.7. Çömlekçi Çarkında Kullanıma Yönelik Üretilen Sırlı Özgün Seramik Çanaklar

Görsel 177. Degişik ölçülerde üretilmiş seramik Çanaklar ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2019 ).
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3.4.8. Çömlekçi Çarkında Üretilen Sırsız ( Terrekota) At başı Seramik Formlar
Terakota en yalın tarifiyle pişmiş sırsız toprak anlamına gelir. Yani ilk pişirimin yapılarak
sırsız olarak kendi renginde görünüme sahip olan seramikler terakota seramikler diye
adlandırılır. Anadolu da ilk sırsız seramiğe Alacahöyük kazılarında M.Ö. 6000 yıllarında
rastlanılmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere insanlığın varoluşundan bu yana seramik var
olmuş ve kullanım ihtiyacını karşılayan bir çalışma tarzı olarak günümüze kadar gelmiştir.
O dönemlerde kazılarda bulunan sırsız seramikler üzerindeki bezemeler, kazınan rölyefler
döneme ait yaşam prensiplerinin karakteristik özellikleri ve geçim kaynakları hakkında bize
bilgi aktarımında bulunması açısından önemli bir yer tutmuştur.
Tasarım süreci tamamlanan formlar şekillendirilirken sırlı ya da sırsız olarak iki ayrı
kategoride düşünülerek şekillendirilir. Sırsız terakota olarak uzun gövdeli ve çok at başlı
figürlerin kullanılmasıyla oluşturulan çalışmalara örnek olarak gösterilebilir (Görsel 178185). Çömlekçi çarkında üretim

yapmak için hazırlanan çamurun iyi bir şekille

dinlendirilmesi gerekir. Ayrı ayrı formların bir araya getirilmesi esnasında öncelik ilk
yapılan çalışmaya verilmeli onu takip eden parçaların büyük küçük olması göz önünde
bulundurularak çalışmaların biraraya getirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmalarda göze çarpan en belirgin özellik, bir arayış ve atların insanlığın varlığıyla ne
kadar önemli olduğu vurgusunun güçlendirilmesi ve At figürlerinin bir sanat yapıtı olarak
üretilmesinin önemi anlatılmış olup form ve denge kavramlarının çözümü ele alınmaktadır.
Bu çalışmalar oluşturulurken birimler tek tek tornada şekillendirilir, deri sertliği kıvamına
gelene kadar çalışmalar kurumaya bırakılır bu aşamaya gelen parçalar titizlikle birbirine
eklenir parçalar birbiri üzerine ekleneceği için ana gövde daha mukavemetli olmalı taşıyıcı
görevi gördüğünden et kalınlığı diğer parçalara göre 2 mm daha fazla olmalıdır. Aksi
takdirde form ağırlıktan dolayı bozulmaya (deformaya ) uğrar. Terakota örnekleri olarak ele
alınan çalışmalar birer heykel görünümünde çağdaş ve klasik biçimleri bir arada kullanarak
yeni formlar üretme düşüncesi bu çalışmalarla ortaya konmuştur. Aynı zamanda tornada
sadece kap kacak, silindirik biçimler değil özgün, çağdaş ve heykelsi formların da
yapılabileceği bu tarz çalışmalarla gösterilmiştir. Çalışmalara estetik açıdan sanat eseri
niteliği kazandırılmıştır. Sanat eseri tekdir benzeri olmayandır burada da at figürü sanatın
konusu olmuş ve her bir tasarım teklik kuralına uygun olarak çömlekçi çarkında üretilerek
özgün bir eser ortaya konmaya çalışılmıştır.
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Görsel 178. h.62 cm R.23 cm ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).

Görsel 179. h.63 cm R.15 cm ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).

Görsel 180. h.70 cm R.27 cm ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).
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Görsel 181. h.53 cm R.24 cm ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).

Görsel 182. h.70 cm R.27 cm ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).

Görsel 183. h.70 cm R.27 cm Detay ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).
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Görsel 184. h.55 cm R.10 cm Detay ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).

Görsel 185. h.55 cm R.10 cm Detay ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).

3.4.9. Çömlekçi Çarkında Üretilen Kazıma Dekorlu Sırsız Seramik Formlar
Kilin şekillendirilmesiyle ortaya çıkan formlara uygulanan; süsleme, bezeme, kazıma,
kesme, oyma ve ekleme gibi yapılan çalışmalar forma ayrı bir değer katmakta, bugünkü
anlamıyla, estetik ve ekonomik amaçların ötesinde, toplumların duyarlığını, dinsel inanç ve
davranışlarını, kültürel yaşam biçimlerini kısaca güncel yaşamlarını anlatan bir davranış
olarak karşımıza çıkar. Burada da kazıma yöntemi kullanılarak biçimsel ve estetik algıyı
tamamlayan çalışmalara yer verilmiştir.
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Seramik dekor tekniklerinin konusu olan kazıma yöntemiyle dekorlanmış çalışmalar olarak
tasarlanmıştır. Bu işlemi yapmak için seramik başlangıç seti içerisinde bulunan metal uçlu
ebeşuar olarak adlandırılan seramik şekillendirme aleti kullanılır.
Bu işlem pişmemiş kile uygulanır kazıma yaparken kopmalar ve kırılma olmaması için et
kalınlığının göz önünde bulundurarak sakin ve bilinçli olarak yüzeyde kazıma
gerçekleştirilir, deri sertliği kıvamına gelmeyen parçalarda kazıma işlemi yapmak, biçimde
bozulmalar (deformasyon) gibi düzeltilmesi olanaksız olan sonuçlar meydana getirir.
Bunu önlemek için kilin yumuşak olmaması ve aynı zamanda da çok sert olmaması gerekir.
Form üzerindeki kazıma biçimleri genel olarak geometrik desenlerden simetrik ve asimetrik
çizimlerden esinlenerek yapılmıştır (Görsel 186-193). Troya’da bulunan seramik kap kacak
biçimleri kazıma yöntemiyle işlenmiştir. Kazıma dekor tekniğinin iyi bir şekilde algılanması
için formlar düz ve uzun bir biçimde tasarlanmıştır.
Tornada büyükten küçüğe doğru şekillendirilen çalışmalar görsel zenginlik oluşturması
açısından önemli ve bir o kadarda hediye seçme düşüncesine de kolaylık sunması açısından
da etkileyici rol üstlenir. Çalışmalar da büyük -küçük ilişkisi apaçık ortaya konulmaktadır.

Görsel 186. h.55 cm R.11 cm h. 31 R. 9 cm Detay (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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Görsel 187. h.55 cm R.11 cm h. 31 R. 9 cm Detay (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 188. h.24 cm R.7 Detay (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 189. h.10 cm R.4 cm h. 9cm R. 3 cm Detay (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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Görsel 190. Kazıma dekorlu seramik formlar düzenleme (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 191. Kazıma dekorlu seramik formlar düzenleme (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 192. Kazıma dekorlu seramik formlar düzenleme (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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Görsel 193. Kazıma dekorlu seramik formlar düzenleme (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

3.4.10. At Başlı Simit Gövdeli Üçayaklı Sırsız Seramik Formlar
Çanakkale seramik formlarından olan simit gövdeli seramik biçimlerinden etkilenerek halka
şeklinde tasarımı yapılan seramik formlar üç ayak üzerine montajı yapılarak sırsız olarak
tasarlanmış biçimlerini göstermektedir (Görsel 194-196). Burada büyükten küçüğe doğru
bir düzenleme düşünülerek çalışma yapılmıştır. İçi boş simit görünümlü formlar yatay ve
dikey olarak kullanılmıştır.
At başları gövdenin ortasına gelecek şekilde yapıştırılmış, ana gövde üç ayak üzerine monte
edilerek biçimin dengede durması sağlanmıştır. Sırsız olarak tasarlanan seramikler ince
ayaklar üzerinde zarif bir görüngüye sahip olarak nitelendirilebilir. Yapılan çizimler ışığında
oluşturulan formlar son şeklini aldıgında işin artık bitmiş olmasının mutluluğunu taşıyor.
Üç ayak seramik çalışmalarda sıkça kullanılan bir yöntem olarak uygulanmaktadır.
Kullanım kolaylıgı saglaması açısından tercih edilen bu yöntem, aynı zamanda pişirim
esnasında fırında kapladıgı alan olarak ta avantaj sağlaması açısından da sıkça çalışmalarda
kullanılan uygulama tekniği olarak tercih edilmektedir.
Çömlekçi çarkında en çok kullanılan killer arasında kırmızı kil gelmektedir. Bu kil çeşidi
Anadolu’nun hemen hemen her yöresinde bulunmaktadır bu yüzdendir ki çalışmalarda
genellikle tercih olarak ön sırada yer almaktadır. Şekillendirmede kolaylık sağlaması açısın
dan da önemli üretim malzemesi olan kırmızı kil seramik atölyeleri tarafından tercih edilir.

135

Sırsız olarak üretilen seramiklerde topragın dokusu açık olarak görülür. Rengin pişme
derecesine göre değişkenlik gösterderen kil ısının artırılmasıyla zintelleşir (Koyu bir
görünüme sahip olur). Bu işlem fırın sıcaklıgının

980°C nin artırılmasıyla uygulanır

derecenin 1000°C ve üzeri rakamlara ulaşmasıyla bünye çok sert bir kıvama ulaşır renkte
koyulaşır. Zintelleşen seramik formlara sır uygulaması genellikle yapılmaz; nedeni ise
yüksek derecede piştiği için bünye sırı içine çekemez, bütün gözenekler kapanır ve sır
bünyeye tutunamaz.
Bu çalışmalar kendi renginde terrekota olarak bilinir ve çogu seramik sanatçıları tarafından
kullanılan bir yöntem olarak uygulanır. Burada yapılan çalışmalarda bu yöntem kullanılarak
kilin kendi renginin ortaya çıkması vurgulanmak istenmiştir. Seramiğin kendi rengi başlı
başına özellikle torna çalışmalarında bir renk oluşturur, el izleri dönmenin verdiği sipral
çizgiler yüzeyde çok keyifli tatlar bırakır. Bunu her tornada çalışan kişi hisseder parmakları
arasında dönen kilin oluşturdugu büyülü atmosfer kişiyi etkisi altına alır.

Görsel 194. h.25 cm. R.19 cm ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).

Görsel 195. h.25 cm. R.19 cm ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).
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Görsel 196. Simit gövdeli üç ayaklı seramik formlar düzenleme ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).

3.4.11. Beyaz Renkli Kil ile Üretilmiş Sırsız Simit Gövdeli At Başlı Seramik Formlar
Seramik hammaddesi doğada farklı renkte bulunan killerden oluşmaktadır. Farklı
renklerdeki kille yapılan seramik formlarda görünüş itibari ile ışık oyunları daha bariz
şekilde yüzeyde kendisini gösterir. Renk biçim ve içeriği etkiler, bu çalışmalarda da sırsız
beyaz kille ürünler ortaya konulurken bu duygu ve düşünce içerisinde hayal imgesini
kullanarak estetik açıdan düzgün ve heybetli görünüme sahip atlar tasarlanmıştır.
Anadolu kültüründe at heybeti, zaferi ve zarafeti simgeler. Buradaki çalışmalarda da açıkça
bu sergilenmiştir. Saflık ve berraklık formlarda ana temayı oluşturmaktadır. Apaçık ortaya
konmuştur ki kil kendi renginde başka renklere ihtiyaç duymadan üç ayak üzerinde ihtişamlı
olarak kendisini ifade etmektedir. Buradaki çalışmalarda da büyük küçük ilişkisi kullanılmış
olup, formlara hareket kazandırılmıştır.
Atlara yüklenen misyon tarih boyunca değişmemiş taşıma, ulaştırma ve çekme görevleri
üstlenen atlar, günümüz sanat dallarında evrensel bir heykel olarak modernize edilmiş,
ressamların esin kaynağı, heykeltıraşların hayallerini süslemiş ve seramik kili ile de kimi
zaman kullanıma yönelik, kimi zaman da dekoratif bir çalışma olarak kendisine yer
edinmiştir.
Bu temalar göz ününde bulundurularak çizimleri yapılmış tasarımların, çömlekçi tornasında
üretimi gerçekleştirilmiştir.. Parçalar bir uyum içinde bir araya getirilerek montajı yapılmış
olup, kuruma işlemleri itinayla tamamlanmıştır. Kuruma işlemi tamamlanan seramikler
980c sıcaklıkta fırınlanarak son şeklini almıştır Beyaz renkli kilin oluşturmuş olduğu ışık
gölge etkisi, çalışmalarda ön plana çıkmaktadır (Görsel 197-210). Seramik formlarda ışık
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gölge kavramı önemli bir rol üstlenir. Çalışmalara Hacim ve derinlik algısı oluşturmanın en
açık ifade biçimidir.
Kilin kendi rengi kullanılarak, sırsız pişirim tekniğiyle pişirilmiş ve büyük küşük ilişkisi
düşünülerek faklı boyutlarda üretilmiştir. Seramik kendi rengi içinde renk barındıran ve
bunu çok iyi sergileyen bir malzemedir. Toprağın kendi rengi her haliyle doğallığı ve
biçimsel zenginliği ortaya koymaktadır. Kendi kaidesi üzerine tasarlanan çalışmalar dengeyi
de beraberinde kullanarak kompozisyon kurallarına uyum sağlamaktadır.

Görsel 197. h.31 cm R. 11 cm ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).

Görsel 198. h.19 cm R. 6 cm ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).
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Görsel 199. h.20 cm R. 7 cm ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).

Görsel 200. h.12 cm R. 4 cm ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).

Görsel 201. h.8 cm R. 3 cm ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).

139

Görsel 202. h.38 cm R. 12 cm ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).

Görsel 203. h.38 cm R. 12 cm ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).

Görsel 204. h.37 cm R. 127cm ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).
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Görsel 205. h.59 cm R. 25 cm düzenleme detay ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).

Görsel 206. Düzenleme detay ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).
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Görsel 207. Simit gövdeli seramik formlar düzenleme detay (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 208. Düzenleme detay (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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Görsel 209. Atölye Kapısından bakan atlar detay (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).

Görsel 210. Atölye Kapısından bakan atlar (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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3.4.12. Çömlekçi Çarkında Üretilen Seramik Formların Kutulama İşlemleri
Ambalaj kutu, ürünleri dış etkilerden koruyan, onları bir arada tutarak taşıma, depolama,
dağıtım, pazarlama ve tanıtım işlemlerini kolaylaştıran, ahşap, metal, karton, vb.
malzemelerden yapılmış dış koruyucu olarak tanımlayabiliriz. İçindeki ürünün, kırılmasını
engelleyen ve fiziksel temaslardan koruyan, içinde ürün bulunduran koruyuculardır.
Çömlekçi çarkında üretilen seramik formları taşıma esnasında kırılmaların önlenmesi amacı
ile sağlam kutular yapılmalı ve aynı zamanda seramik formları satın alan kişilerin bu
tasarlanan kutularda seramiklerini teşhir edebilmelidir. Kutular estetik açıdan kullanışlı
olmalı ve aynı zamanda da taşıma anlamında kolaylık sağlamalıdır. Buradan yola çıkarak
sonraki çalışmalara örnek oluşturacak, farklı ölçülere sahip üç adet ahşap kutu tasarımı
yapılmıştır (Görsel 211-217).
Tasarlanan kutular marangoz atölyesinde örnek prototip olarak yapılmıştır. Yapım
aşamasında kullanılması gereken malzeme olarak masif ahşap tercih edilmiştir. Masif ahşap
(doğal kendi renginde, herhangi bir işlem görmemiş) kullanılmasında seramik formlara
uyum içerisinde olması tercih sebebi olarak gösterilmektedir.
Seramik üretimi çok aşamalı bir çalışma biçimine sahiptir. Üretimden başlayarak son şekline
gelene kadar geçirdiği aşamaları en son olarak teşhir edilmesi ve bir yerden başka bir yere
gönderimi esnasında, kullanılan paketleme, kutulama işlemleriyle birlikte ele alınarak
hayata geçirilen bir çalışma biçimidir. Bu süreçleri tamamlamak zamana yayılan bir emeğin
göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Taşımada en önemli unsur kırılma riskinin olmasıdır. Bu riski ortadan kaldıracak çözüm
yolu ise iyi bir ambalajlama ve sağlam bir kutu içinde çalışmaların sevkiyatını güvence altına
almak olacaktır. Bunları düşünerek oluşturulan kutuların, estetik açıdan da güzel bir
görünüme sahip olması gerekmektedir. Çünkü taşıdığı ve teşhir ettiği malzeme; uzun bir
süreçten geçerek sabırla bıkmadan el emeğinin bir ürünü olarak ortaya konduğu, kendi içinde
tek olan ürünler olduğu bilinciyle hareket edilerek tasarlanmalıdır. Şık olmalı kutusuyla
birlikte hediye alan kişi, çalışmaya ayrı bir anlam katıldığını hissetmeli. Bu kutu
çalışmalarında bu his ve duygular göz önünde bulundurularak kutu tasarımları yapılmıştır.
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Görsel 211. Uzunluk.30 cm yükseklik.6cm genişlik.17 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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Görsel 212. Uzunluk.30 cm yükseklik.6cm genişlik.17 cm (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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Görsel 213. Uzunluk.15 cm yükseklik.13 cm genişlik.12 cm
(Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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Görsel 214. Uzunluk.15 cm yükseklik.13 cm genişlik.12 cm
( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).
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Görsel 215. Uzunluk.29 cm yükseklik. 13 cm genişlik. 25 cm
( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).
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Görsel 216. Uzunluk.29 cm yükseklik. 13 cm genişlik. 25 cm ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2018 ).
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Görsel 217. Değişik ölçülerde tasarlanmış ahşap kutular (Fotoğraf kişisel arşiv, 2018).
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SONUÇ
“Çömlekçi Çarkında Üretilen Çağdaş Hediyelik Eşya Tasarımına İlişkin Özgün
Uygulamalar” adlı araştırmayla, yapılan Seramik formlarda form, estetik, biçim kuralları
göz önünde tutularak, bu bağlamda çalışma yapan günümüz çağdaş seramik sanatçılarının
çalışmaları ele alınmış, at figürlü seramik form eskizleri çizilerek geçmişi ve günceli bir
arada tutma çabası düşünülmüştür. Tasarımlara uygun olarak formlar çömlekçi çarkında
biçimlendirilmiştir. Seramik üretim merkezlerinin üretim kalitesinin artırılması hedeflenmiş,
üretilen hediyelik eşya kapsamının daha nitelikli ve Çanakkale adına yakışır bir şekilde gelen
yerli ve yabancı turistlere iyi bir şekilde tanıtılması, sunulması ve seramik kültürünün
yaygınlaştırılması düşünülmüştür.
Gelişen teknoloji, değişen yaşam tarzları ve finansal kaygılar genel beğeni düzeyine
indirilerek kalitesiz ürünlerde artışa neden oluyor. Bu durumun seramik hediyelik eşyalara
yansıması, malzemelerin taklit edildiği, çoğunluğa hitap eden özelliklerin bilinçsizce
birleştirildiği ve seramiğin yapısına aykırı malzemelerle renklendirildiği ürünler olarak
karşımıza çıkıyor. Bu alanda üretilen birçok ürünün tasarımında işlevin göz ardı edildiği ve
estetik boyutun arka planda tutulduğu görülmektedir.
Pek çok tasarımda çağın gerekleri dikkate alınmadan gelenekler tekrarlanır ya da ürünler
bilinçsiz eklemelerle modernleşme mantığıyla bozulur. Bu sorunların oluşmasında kuşkusuz
üreticilerin eğitim, bilgi, teknik donanım ve imkan eksikliği büyük önem taşımaktadır. Bu
konularda eksikleri olan üreticiler; Tasarım, tanıtım, sunum ve pazarlamada onları
destekleyecek merkezlere ihtiyacı var.
Bu noktada devletin ilgili birimlerinin, belediyelerin ve üniversitelerin de büyük
sorumlulukları var. Üreticilerin yeni açılımlara uyarlanabilen, taklitten uzak, tasarım ve
işlevsel özellikleri önemli görülen ürünler üretebilecekleri merkezler kurmak ve bu
merkezlerde iyi eğitimli ve donanımlı kişilerden danışmanlık hizmeti vermek önemli bir
adım olacaktır. Bilinmeyen konulardaki eksikliklerini gideren, farklı örnekler görme imkânı
bulan üreticiler, ürünlerini sorgulama ve öğrendiklerini ürünlerine yansıtma imkânı
bulunacaktır.
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Bu çalışmanın özünde yatan en eski şekillendirme yöntemlerinden biri olan çarkta
şekillendirmenin seramik sektörüne ekonomik anlamda nasıl bir katkı sağlaması gerektiği
yatmaktadır. Çanakkale seramiklerinden yola çıkarak tasarlanan at figürlü biçimleme
yöntemleri kullanılarak oluşturulan tasarımların, kente ve seramik sanatına olumlu yönde
katkı sağlayacağı düşünülerek yapılan çalışmalar yatmaktadır.
Çanakkale adını seramikten alan şehirlerden biridir. Seramiğin bu kente adını vermesinin
nedenleri olarak Çanakkale seramikleri gösterilebilir. Seramik bu kente adını vermişse bu
kent de seramiğe sahip çıkmak zorunda ve adına yakışır bir şekilde seramik sanatına katkıda
bulunmak durumundadır. Kentin yerel yöneticileri seramik sanatının geliştirilmesi için,
kentte faaliyet gösteren atölyelere imkanlar sunmalı ve atölyelerin sorunlarıyla ilgilenecek
bir birim oluşturmalıdır. Ayrıca atölyelerin sırlı pişirime uygun hale getirilmesi için kamu
bankalarından kredi desteği verilmesi, bu girişimleri caydırıcı hale getiren formalitelerin
kolaylaştırılması, atölye sahiplerini bilinçli üretime teşvik edecektir. Finansal kaygılardan
bir nebze de olsa kurtulan üretici, tasarım ve uygulama aşamalarında ürünün kalitesini
artırmak için çaba sarf edecektir. Özellikle turizm bölgelerinde üretilen hatıra seramik
formları bölgeye büyük ekonomik katkı sağlamaktadır.
At biçimli seramik kaplarıyla, yelken dekorlu duvar tabağıyla, aslan figürlü formlarıyla,
Ördek başlı testisiyle, simit gövdeli sirkeliği ile sepet örgülü şekerliği ile bu kente adını
vermiş ve yüzyıllarca geçim kaynağı olarak bu kentin ekonomik olarak beklentilerini
karşılamıştır.
Seramik üretmek takip gerektiren bir çalışma biçimidir. Her parçanın kuruma zamanının
farklı olduğunu bilmek, deri sertliğini tamamlayan ve bu kıvamdan sonra parçaların bir araya
gelmesinin mümkün olmayacağını bilmek zihnin daima yapılan çalışmalarla meşgul olması
anlamına gelir. Zaman çok önemli bir yer tutar seramik üretiminde. Nedeni her aşamasında
bekleme ve sabırla formun kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak ve bisküvi pişirimine
kadar sağlam bir şekilde muhafaza etmek çok zor bir süreç içerir. İlk pişirimin yapılmasıyla
bu endişeler biraz azalır form daha mukavemetli ( Dayanıklı ) bir hale gelir.
Seramiği oluşturmak için Toprak, Güneş ve Suya ihtiyaç vardır. Ateş bulunmadan önce ilkel
yöntemlerle yapılan seramikler güneşte kurumuş az da olsa mukavemet kazanmış ve sıvı
olmayan malzemelerin kullanımında insanların ihtiyaçlarını karşılamıştır. Ateşin
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bulunmasıyla ve yapılan seramiklerin ateşte daha iyi bir mukavemet kazandığını gören
kişiler bundan sonra bilinçli olarak seramiklerini pişirme yollarını aramıştır. Üretimi yapılan
seramik formlar seramik hataları göz önünde bulundurularak adet olarak fazla üretilmiştir.
Fırınlama hatası, sırlama hatası, kurutma hatası olabilme ihtimalleri her zaman üretimde
karşılaşılabilecek olan hatalardır. Tasarımların varyasyonlarının yapılması bu açıdan
önemlilik arz eder, nitekim çalışma esnasında bu hatalardan kaynaklı başıma gelen durumlar
olmuştur. Hazırladığım parçaları kurutma esnasında açıkta kalmasından dolayı deri sertliği
kıvamını geçtiği için bir araya getiremedim ve parçaları geri dönüşüme bırakmak durumunda
kaldım. Ama sevindirici olan kısım pişmedikleri için bir kaba ıslatıp tekrardan kullanıma
hazır hale getirmem oldu, fırında karşılaşılan hataların geri dönüşümü yoktur. Bu bağlamda
fırına seramikleri yerleştirirken bunu aklımızda tutmamız gerekir.
Yapılan çalışmalarda iki farklı kil kullanılmıştır kırmızı çömlekçi kili ve beyaz torna kili.
Çalışmaların ilk pişimleri 980°C olmuş ve ikinci pişimleri yani sırlı pişirimler 1020°C
gerçekleşmiştir. Seramik farklı malzemelerle de örtüşebilen bir yapıya sahiptir Çalışmaların
bazılarında atların yelesinde bakır levhalar kullanılmıştır. Bakırın rengi ve etkisi de
düşünülerek burada tasarım içeriğine dahil edilmesi planlanmış, form ve malzeme ilişkisini
de bir arada görme imkanı sunmuştur. Bisküvi pişirimi olmadan önce deri sertliğinde atların
yelelerinin olduğu kısımlara yivler açılmıştır. Sırlı pişirimden sonra açılan bu yivlere, İnce
bakır levhalar kuyumcu makasıyla kesilerek monte edilmiştir.
Seramik sanatı ilk ortaya çıkışından günümüze gelene kadar insanın yaşamını
kolaylaştırmak, zenginleştirmek için kullandığı, sanat, tasarım, pazar ve üretim sektörü
içinde yer alan en temel malzemelerden birisidir. Özellikle son yıllarda bilim ve teknolojinin
gelişimiyle birlikte yüksek teknoloji ürünü olarak günlük yaşamın içinde vazgeçilmeyen bir
konumda yerini almıştır. Geleneksel değerlerin geçmişteki anlamını kendi çağının dilini
kullanarak ortaya koyabiliyorsa işte bu yeni bir anlatım dilinin gelişimidir. Sanatçının
kullandığı dil kendi zamanının dilidir.
Geleneksel bir çalışmanın içeriğini olduğu gibi alıp onu anlamadan, kavramadan kullanmak
geçmişte kullanılan bir sözcüğün günümüzde kullanılan sözcükte yer almasına benzer.
Çağdaş Türk seramiğinin anlatım dilinin oluşumunda geçmişe ait birikimlerin göz önünde
bulundurulması gerekmektedir çünkü yeniyi yaratmada gerekli ipuçları geçmişte mevcuttur.

154

Konu ile ilgili araştırmaların gerçekleştireceği bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik
çalışmalar, seramik sanatına önemli adımlar kazandıracaktır.
Endüstriyel bir malzeme olarak kil, her gün daha fazla büyüyerek geniş bir kullanım alanına
sahip olmakla birlikte çömlekçi çarkında ürünlerin yapımı ve kullanışı açısından bir gelişme
gösterememektedir. El yapımı çalışmalarının önemi ve farklılığı yapılan ürünlerle ortaya
konmalıdır. Dünyada birçok ülkede çömlekçi çarkında şekillendirilen ürünlerin maddi
değeri çok yüksek iken bizim ülkemizde bu çalışmalar gerekli değeri bulamamaktadır.
Bunların nedenleri araştırılmalı ve gereken önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Yapılan
çalışmalar gösteriyor ki sanat kavramının anlaşılıp özümsenmesi ve ortaya çıkan eserlerin
kitleler tarafından izlenmesi ve takdir görmesi tanıtım, pazarlama ve teknolojik verilerin
kullanımıyla mümkün olacağı anlaşılmıştır.
Hediyeleşme kültürü insanlığın varoluşundan bu yana devam etmektedir. Teknolojinin
gelişimiyle birlikte bu kavram değişmiş hediye olarak sunulan biçimsel objeler sanal
ortamda kendisine bir yer edinmiş, hediye almak isteyen kişiler görmeden dokunmadan
sadece görseline bakarak tercih eder hale gelmiştir. Buradan şunu anlıyoruz sanal ortamda
bize sunulan seramik hediyelik eşyalar, biçim olarak büyük, küçük, ekonomik değer
anlamında bütçemize uygun hediye seçme şeklini de belirlemiş oluyor.
Hediyeleşmek kültürel ve sosyalleşmenin bir göstergesi olarak da yaşantımızda yer edinir.
Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz sözü belki de buradan geliyor; mutlu etmek düşüncesine
sahip kişisel duyguların ifade biçimi olarak insanlar arasında etkileşimi güçlendiren bir
duygu biçiminin dışa vurum hali olarak karşımıza çıkar. Atölyede seramik formların üretim
aşamasında karşılaştığım zorlukları bu düşünce temelinde ele aldığımda daha hızlı
çözdüğümü fark ettim.
Meydana çıkarmak istediğim formları başkasının gözüyle görme ve birilerine hediye olarak
almak ister miyim sorusunun cevabını verdikten sonra çalışmaları üretmek daha zevkli hale
geldi. Bizim işimiz görsel zenginlik oluşturmak, sanatsal duyumsamaları formla birleştirmek
ve bunu teşhir etmektir, sanatın dili ve söylemi duygu dünyasında yaşanan birikimleri dışa
vurmaktır. Kullanılan malzeme plastik bir özelliğe sahip olduğu için formun yapısal
kurgusunun ortaya konması ve parçaların bozulmadan bir arada tutunması sabretmeyi de
beraberinde getirmektedir.
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Yapılan çalışmalar bu veriler ışığında sergilenerek, bu çalışmanın daha sonra bu konuda
yapılacak çalışmalara da bir örnek olması umulmuştur. Uzun soluklu ve zorlu süreçlerin
sonunda tamamlanan bu çalışma ile akademik uğraşın ötesinde kazanımlar, yapılan
uygulamalarla da yepyeni bir anlayış ortaya çıkmıştır. Çömlekçi çarkında üretilen bu öznel
at formları ile başlayan öykü sanatsal birikimi daha da çoğaltma çabası ile sürecektir.
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Görsel 222.Türk seramik derneğinin düzenlediği Hediyemi Seramikten Tasarla Seramik Yarışması ödül
töreninden (Fotoğraf kişisel arşiv, 2020).
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Görsel 224. Türk seramik derneğinin düzenlediği Hediyemi Seramikten Tasarla Seramik Yarışması
kapsamında 2. ödülü seramik formlar detay ( Fotoğraf Kişisel arşiv, 2020 ).

Görsel 225.Türk seramik derneğinin düzenlediği Hediyemi Seramikten Tasarla Seramik Yarışması
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Seramik Hediyelik eşya yarışma1.ödülü ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2006 ).

Görsel 227. 2006 43.Troya Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası
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Görsel 229. 2006 43.Troya Festivali kapsamında düzenlenen Uluslar arası
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Görsel 230. 2006 43.Troya Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası
Seramik Hediyelik eşya yarışması sergileme ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2007 ).
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Görsel 231. 2006 43.Troya Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası
Seramik Hediyelik eşya yarışması sergileme ( Fotoğraf kişisel arşiv, 2007 ).
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