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ÖZET 

 

“IĢık-Malzeme ĠliĢkisi ve Buna Bağlı Olarak Porselenin Bir Sanat 

Malzemesi Olarak Kullanımı” isimli çalıĢmam dört ana bölümden 

oluĢmaktadır. Ġlk bölüme “Porselen” adı verilmiĢtir. Bu bölümde 

porseleninin tanımına tarihçesine, porselen yapımında kullanılan 

hammaddelere, porselen çeĢitlerine, kemik porseleninin tanımı ve 

tarihçesine değinilmiĢ, bu konular hakkında bilgiler verilmiĢtir. 

Ġkinci bölümde ıĢık ve porselen iliĢkisine, yapılan sanatsal çalıĢmalarda 

porselenin bir sanat malzemesi olarak kullanımına, porselenin yapım ve 

piĢirim aĢamalarına değinilmiĢtir.   

Üçüncü bölümde ise, ıĢık geçirgenlik özelliğine iĢlerinde yer veren 

günümüz çağdaĢ seramik sanatçıları ve kullandıkları teknikler tanıtılmıĢ. 

Porselenin bir sanat malzemesi olarak kullanımı ve ıĢığın sanatsal açıdan 

esere katkıları, sanatçıların kullandıkları teknikler, örneklerle incelenmiĢtir. 

Dördüncü ve son bölüm olan “Yapılan Deneysel ve Sanatsal ÇalıĢmalar” 

bölümünde çamur denemelerine, porselen ıĢık geçirgen çalıĢmalarına ve 

yapım tekniklerine yer verilmiĢtir. 

 Sonuç bölümünde ise ıĢığın malzeme ile olan iliĢkisi, sanatsal 

açıdan esere kattığı değer incelenmiĢ, yapılan araĢtırmalar ve elde edilen 

veriler değerlendirilmiĢtir. 
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ABSTRACT 

 

Light-Material relationship and  use of porcelain as an Art materialconsists of 

four main sections. The first section is called Porcelain. Description of the history of 

porcelain in this section, raw materials used in making porcelain, bone china and 

porcelain definition and history of the types mentioned, information is given about 

these issues. 

In the second part the relationship of light and porcelain, artistic studies, the 

use of porcelain as an art material, porcelain and firing stages of production were 

mentioned. 

In the third section, the light transmittance characteristics of works of 

contemporary ceramic artists, and they use the techniques introduced today. The use 

of porcelain as an art material contributions and artistic point of light, were examples 

of the techniques used by artists. 

The fourth and final section, the experimental trials and Artistic Works in the 

clay, the work of translucent porcelain lighting and construction techniques are 

presented. 

In the conclusion of the light material relationship with the value it adds to 

the artistic point of monuments has been examined and the data obtained from 

studies evaluated. 
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ÖNSÖZ 

 

“IĢık-Malzeme ĠliĢkisi ve Buna Bağlı Olarak Porselenin Bir Sanat Malzemesi 

Olarak Kullanımı” isimli bu çalıĢma Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Enstitüsü Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı‟nda Prof. Sevim ÇĠZER yönetiminde 

hazırlanmıĢtır. 

ÇalıĢmamda porselenin tarihsel sürecine, porselen üretilirken kullanılan 

hammaddelere, porselenin ıĢık geçirgenlik özelliğine, bu özelliği ön plana çıkararak 

çalıĢmalarını sürdüren sanatçılara, ıĢığın sanatsal iĢlere olan katkısına ve porselenin 

bu bağlamda bir sanat malzemesi olarak kullanımına değinilmiĢtir. Uygulama 

bölümünde ise porselen çamur denemeleri yapılmıĢ ve yine hazırlanan bu bünyelerle 

ıĢık geçirgenliğine sahip eserler üretilmiĢtir.  

Bu tezi hazırlamam sırasında yardım ve desteklerini hiçbir zaman 

esirgemeyen Bölüm BaĢkanım ve Tez danıĢmanım Prof. Sevim ÇĠZER‟e,   

katkılarından dolayı teĢekkürlerimi sunarım. 

Ayrıca çalıĢmalarımın her aĢamasında beni yönlendiren, yapıcı eleĢtirileri ile 

tez çalıĢmamın her aĢamasında fikirleri ile tezin Ģekillenmesinde büyük katkı 

sağlayan Ġsmet YÜKSEL‟ e, Füsun ÇÖVENOĞLU‟ na,  tüm bölüm hocalarıma ve 

sevgili arkadaĢlarıma   

Manevi desteğini esirgemeyen aileme sonsuz teĢekkür ederim. 
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GĠRĠġ  

 

Porselenin ilk olarak Çin‟ de M.S. (581-617) yılları arasında Sui Hanedanı ya 

da M.S.(618-906) yıllarında T‟ang hanedanı zamanında ilk kez kullanılmaya 

baĢlandığı söylenmektedir. Porselenin çok eski zamanlarda baĢlayan hikayesi 

günümüze kadar gelmiĢtir, ancak porselenin çağdaĢ seramik sanatçıları tarafından 

sanat malzemesi olarak kullanılması 20. yy‟ın baĢlarına denk gelmektedir. Porselen 

seramik sanatında, sanatçının dile getirmek istediği olguya yardımcı olan plastik bir 

malzemedir. Porselenin geniĢ teknolojik alt yapısı ise, bu malzemeyi diğer 

malzemelerden ayıran önemli bir özelliktir. Bu malzemenin farklı tekniklerle 

Ģekillendirilmesi, piĢirilmesi ve karakteristik özelliklerinin kullanılması bu 

malzemeye estetik bir nitelik katmaktadır. Porselen 21. yy‟ın teknolojisi ile 

birleĢince günlük kullanım alanının dıĢında, teknolojinin birçok alanında tercih 

edilmekte ve kullanılmaktadır.  

Porselen malzemesinin teknolojik konudaki zenginliği özellikle bu 

malzemeyle ilgilenen birçok seramik sanatçısı için farklı estetik değerlere açılan bir 

kapı olarak değerlendirilmiĢtir. IĢık, gölge iliĢkisi, bu bağlamda porselen malzemesi 

için vazgeçilmez bir öğe olmuĢtur. IĢık, porselen çalıĢmanın üzerinde estetik bir dil 

görsel bir etki yaratmıĢtır. Porselen eserlerde ıĢık, eseri belirgin bir hale getirmenin, 

ön plana çıkarmanın ötesinde, vurucu ve çarpıcı kılmaktadır. 

YapmıĢ olduğum bu çalıĢma porselenin ıĢık malzeme iliĢkisi çerçevesinde 

sanat eserine kattığı estetik değerler kapsamında incelenmiĢtir. Ayrıca, çağdaĢ 

seramik sanatçıları tarafından kullanımları, uygulanan teknikleri incelenmiĢ ve bu 

özeliklerin geliĢtirilmesine daha ileriye taĢınmasına çalıĢılmıĢtır. Bu hedef 

doğrultusunda porselen, ıĢık, malzeme, üçlüsü estetik değerler açısından incelenmiĢ 

ve bu konuyla ilgili sanatsal ve deneysel çalıĢmalar yapılmıĢtır. 
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1.BÖLÜM 

PORSELEN 

 

1.1 PORSELENĠN TANIMI TARĠHÇESĠ 

 

“Porselen, sadece doğal kaynaklı hammaddelerden üretilen, beyazlığını 

kullanılan boyalardan değil, kullanılan hammaddelerden alan, 1400 °C civarında 

piĢirilerek pekiĢen, ıĢık geçirgenliğine sahip, sağlıklı bir ürün olarak tarif 

edilmektedir.”
1
 Sözcük açısından değerlendirmek gerekirse tam olarak bilinmemekle 

birlikte Latincede istiridye anlamına gelen “Porsella” sözcüğünden geldiği 

söylenebilir. Porselen kelimesi Çin kaynaklı olmamasına rağmen, Çin‟in bu seramik 

ürünün anavatanı olduğu bilinmektedir. Çin‟de bulunan engin kaolin yatakları ve bu 

yatakların alkali oranlarının yüksek olması porselen yapımında büyük önem taĢımıĢ 

ve Çin‟deki seramik üreticilerine porselen üretimi konusunda her zaman yeni ufuklar 

açmıĢtır. Porselenin ilk olarak M.S. (581-617) yılları arasında Sui Hanedanı ya da 

M.S.(618-906) yıllarında Çin‟de T‟ang hanedanı döneminde, keĢfiyle iliĢkin bilgiler 

kaynaklarda yer almaktadır. Ancak o dönemde porselen olarak adlandırılan bu 

seramik ürün bugün yüksek dereceli beyaz çamur olarak adlandırılabilir. Bilinen ilk 

beyaz porselenin T‟ang Hanedanlığı zamanında (M.S. 618 – 907) yapıldığı 

söylenmektedir. Sırlı porselen olarak adlandırabileceğimiz ilk bünye ise Liao 

Hanedanı zamanında M.S.(907-1125) beyazımsı bir sırla sırlanarak üretilmiĢtir. Bu 

porselenler daha çok çiçeklerden ilham alınarak yapılmıĢtır. Lotus(nilüfer)  

çiçeğinden ilhan alınarak yapılan kase ve vazo formları kazıma dekorlarıyla 

bezenmiĢ ya da seladon sırıyla sırlanmıĢtır. Kuzey Song Hanedanlığı ise (M.S. 960–

1279) yılları arasında yaptığı Guan, Ge,Ru, Jun ve Ding ürünleri ile bilinmektedir. 

Guan Porselenleri saray için özel yapılmıĢ porselenlerdir. 

                                                 
1
 Sasha Wardell, Porcelain and Bone China,The Crowood Press,Wiltshire,2004,s.7 
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Resim 1-Guan Porseleni 

(http://www.chinaculture.org/gb/en_madeinchina/2005-06/09/content_69525.htm) 

 

Beyaz Ding porselenleri ise çan fırınlarında üretilmiĢtir. Ge porselenleri 

olarak bilinen bir diğer porselen grubu ise Ge fırınlarında üretilen ve bu fırının adıyla 

anılırlar ve karıĢık ayrıntılı Ģekillere sahiptirler. 

 

 

 

Resim 2- Ge porselen örneği 

(http://www.chinapotteryonline.com/?p=3079 )      
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Resim 3-Ding Porselen örneği 

(http://www.chinatoday.com.cn/English/e2005/e200505/p70.htm) 

 

Gök Mavisi, açık yeĢilimsi-mavi gibi sır renkleriyle bilinen Ru porselenleri 

üretiminin ise Kuzey Song Hanedanlığı‟nın ilk dönemlerinden baĢladığı ve Yuan 

Hanedanlığı ile birlikte (M.S. 1271–1368) sona erdiği bilinmektedir. Ming 

Hanedanlığı (M.S. 1368–1644) döneminde yalnızca siyah çatlaklı olarak Ge 

porselenlerinin taklitleri üretilmiĢtir. M.S.(1128-1279) yıllarında Song Hanedanı 

zamanında ise daha çeĢitli porselenler üretildiği bilinmektedir. Bu dönemden sonra 

Jingdezhen Ģehri önemli bir seramik merkezi haline gelmiĢtir. 

 

 

 

Resim 4- Ru Porselen 

(http://www.chinatoday.com.cn/English/e2005/e200505/p70.htm) 
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Resim 5-Jun Porselen 

(http://www.chinatoday.com.cn/English/e2005/e200505/p70.htm) 

 

Çinliler porselen hammaddesi olarak “Petunse” adını verdikleri feldspatik 

kayaç ile beyaz piĢen kaolin kullanmıĢlardır. Porselen çamurunu, istenilen plastikliğe 

eriĢebilmesi için uzun süre dinlendirmiĢlerdir. Ming Hanedanlığı zamanında  

(M.S.1368–1644) ünlü mavi-beyaz sır altı porselenini üretmiĢ ve sır üstü bezeme 

teknikleri geliĢtirilmiĢtir. Qing Hanedanlığı (M.S. 1644–1912) zamanında mavi-

beyaz porselenler yerini geniĢ renk seçeneklerine bırakmıĢtır. M.S. 1100‟lü yıllardan 

1500‟lü yıllara kadar porselen yapımının incelikleri Kore ve Japonya‟ya da 

keĢfedilmiĢ ve 17. yy ın baĢlarında Kokutani-stili, Kinran-stili, Kakiemon-stili ve 

Nabeshima-stili olmak üzere dört çeĢit porselen üretilmiĢtir.  

 

 

 

Resim 6-Kokutani stili 

(http://www.e-yakimono.net/suntory_ko-kutani-zara.jpg)                
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Resim 7-Kinran stili 

(http://www.antiques.com/vendor_item_images/ori_373-34277-1324712-Japanese-Royal-Nippon-

floral-pitcher-RDU877512149.jpg) 

            

 

Resim 8-Nabeshima-stili 

(http://www.e-yakimono.net/guide/assets/images/nabeshima-iro-arita-ware-imaemon-imaizumi-XII-

GB.jpg) 

 

Resim 9-Kakiemon stili 

http://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2005/wazatobi/img/item/kakiemon.jpg 
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Avrupa da örtücü, ıĢık geçirgenliğine sahip olmayan beyaz porselenler ilk kez 

Venedikli tüccarlar tarafından Avrupa‟ya getirilmiĢler ve çok değerli olarak kabul 

edilmiĢlerdir. Çin‟de porselenlerin çok yaygın olması Ġslam seramikçilerinin de 

dikkatini çekmiĢ ve onları yeni bünyeler araĢtırmaya sevk etmiĢtir.. Çin 

porselenlerine hayranlıkla baĢlayan bu değiĢim sonucu fritli hamurlar keĢfedilmiĢ ve 

Ġslam seramiklerine saygın bir kimlik kazandırmıĢtır. 

 Çin‟deki bembeyaz ve ıĢık geçirgenliğine sahip porselenleri elde edebilmek 

için Avrupalılar kile cam tozu katmaya karar vermiĢler ve birçok baĢarılı sonuçlara 

imza atmıĢlardır. Fransa‟da 16. yy da Medici ailesi tarafından kendi isimlerini 

verdikleri fritli Medici porselenleri üretilmiĢtir. Sır altı mavi renkte, ıĢık geçirgenliği 

çok yüksek olmayan (sert) porselen Avrupa‟da ilk kez 1709‟da Meissen fabrikasında 

üretilmiĢ olup, J.G.Hoeroldt ve J.J. Kaendler tarafından geliĢtirilmiĢtir Ġngiltere‟de 

ise ilk olarak yumuĢak porselen 18 yy‟ ın ilk yarısında üretilmiĢtir. Daha sonrasında 

kemik külü katılarak kemik porselen denemeleri yapılmıĢtır. 

18. yy‟ in sonlarında Osmanlı Ġmparatorluğu zamanında Ġstanbul- Haliç 

Bölgesinde Türkiye‟de ilk porselen denemeleri yapılmıĢtır. 1892 yılında ise Ġlk 

porselen fabrikası olan Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası, Fransızların destekleriyle 

kurulmuĢtur. Bugün dünyada ve Türkiye‟de porselen yalnızca kap-kacak üretiminde 

ya da sanatsal bir malzeme olarak kullanımının dıĢında, 21. yy‟ ın teknolojisi ise 

yüksek kalitede teknik seramikler yapılmakta, baĢta sağlık olmak üzere mühendislik, 

elektrik gibi birçok alanda kullanılmaktadır.  

 

 

  1.2 PORSELEN ÇEġĠTLERĠ  

 

 “Seramik ürünlerinin en önemlisi ve değerlisi olan porselen, genelde 

gözeneksiz, ince, beyaz ve saydam cam kırığı ile tanımlanır. Ġki büyük grup halinde 

incelenir; sert ve yumuĢak porselen. Her iki tip porselende Kaolin-Feldspat-Kuvars 

üçlü sisteminin içinde yer alır.” (Arcasoy, s. 130) 

Porselen özellikleri söyle sıralanabilir; 



8 

 

1)Mekanik Dirence  

2)Sıcaklık değiĢimi sırasında yüksek dirence  

3)Elektrik direncine  

4)Kimyasal dayanımına  

5) IĢık geçirgenlik özelliğine sahiptirler. 

AĢağıdaki tablodaki değerler, sert ve yumuĢak porselen gruplarının içinde yer alan 

farklı porselen türlerinin mineral yapılarını ve piĢme sıcaklıklarını göstermektedir. 

   

Tablo 1-Porselen Türlerinin Mineral Yapılarını Ve PiĢme Sıcaklıkları Tablosu 

Ürünün Adı Kil 

cevheri 

Feldspat Kuvars PiĢme 

SP 

PiĢme 

Sıcaklığı 

Sır Türü  

Sert Porselen       50      25     25       14     1400 Sert Por. 

Kap-Kacak 

Porseleni 

    47-50 23-20 27-30 13-14 1380-

1400 

Sert Por. 

Otel Porseleni    50-55    22-23  28-22  14-

15 

1400-

1430 

Sert Por. 

AteĢe dayanıklı 

Porselen (Labor. ve 

teknik porselen) 

    60-70      20    20-

10 

 14-

15 

1400-

1430 

Sert Por. 

Kuvarssız porselen      70    30      14    1400 Sert Por. 

Bisküvi Porselen 

(Sert) 

     45      28      27  12-

13 

1350-

1380 
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Elektro Porselen 

(yüksek gerilim) 

     40      20      40   12-

13 

1350-

1380 

Sert Por. 

Elektro Porselen 

(alçak gerilim 

      50      25     25 12-13 1350-

1380 

Sert Por. 

YumuĢak Porselen     35-42 35-30 23-30      8-9 1250-

1280 

YumuĢak 

Porselen 

Vitreous 

China(Sıhhi 

Tesisat Porseleni) 

 

      45 

 

   30 

 

     25 

 

  8-9 

 

1250-

1280 

Akçini 

(YumuĢak 

Porselen) 

DiĢ Porseleni 

(Düğme, Ġnci vb) 

    5-10  70-80  20-10  9-10 1280-

1300 

   ------- 

Parian porseleni      35 35-40 30-25    7-8 1230-

1250 

Akçini 

Bisküvi 

Porselen(yumuĢak) 

        35  35-40 30-25    7-8 1230-

1250 

    ----- 

 

Kil cevheri, feldspat ve kuvars mineralojik yapılı porselen türleri (Arcasoy, s. 140) 

Yukarıda incelediğimiz tabloda görüldüğü gibi standart bir porselen reçetesi; 

%40 Kaolin 

%40 Feldspat 

%20 Kuvars üçlüsünden oluĢur. Ancak porselenler içerdiği hammaddelere, piĢirim 

derecelerine ve özelliklerine göre iki ana grupta incelenirler. Bu porselen çeĢitlerinin 

her biri reçetelerinde değiĢik hammadde oranlarına ve hammadde çeĢitlerine 

sahiptirler.  
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1.2.1 Sert Porselen 

 

“ Çoğunlukla kap-kacak teknik ve elektro porselen ürünler sert porselen 

grubunda yer alırlar. Bu ürünlerin pişme sıcaklıkları normal olarak 1400 ° C 

dolayında bulunur” (Arcasoy, s. 141) Genellikle Avrupa ülkelerinde yaygındır. Sert 

porselen yumuĢak porselene göre feldspatça daha fakir olup kaolince daha zengindir 

ve piĢme derecesi daha yüksektir. (1380 – 1400° C) . Daha yüksek derecede piĢirimi 

yapıldığı için darbelere ve çizilmelere daha dayanıklıdır. Elektro porselenler ve 

teknik porselenler sert porselenler grubunda yer almaktadır. Bu tür porselenlerin 

sıcaklık değiĢikliklerine karĢı dayanıklılığı da yüksektir. 

.  

Sert Porselen ÇeĢitleri 

 

Elektrik Porselenleri; Elektrik yalıtımını sağlamak amacıyla kullanılırlar. Su emme 

oranları neredeyse sıfıra yakındır. Presleme yöntemiyle Ģekillendirilirler. IĢık 

geçirgenlik özelliğine sahip değillerdir. Yüksek gerilim izolatörleri alçak gerilim 

izolatörleri, elektrik sigortası porselenleri elektrik anahtar ve Ģalter porselenleri, 

elektrik izolasyon boncukları ve porselenleri, porselen duylarını elektrik porselenleri 

adı altında saymak mümkündür. Hayati önem taĢıyan ürünler olduğu için çok titiz 

olarak laboratuarlarda kontrolleri yapılır. 

 

Zirkon porselenler; Zirkon, Kuvars, feldspat içeren sert porselenlerdir. Beyaz ya da 

krem rengi bünyelerdir. Transparan özelliğe sahip değillerdir. Ġçerisinde bulunan 

zirkondan dolayı çok yüksek derecelere dayanır. Metal dökümlerde filtre olarak 

kullanılır. Metal döküm sırasında direk olarak 1400 °C ısıya dayanır. 

Kimyasal Porselenler; Termal Ģoklara ve asit gibi kimyasal maddelere dayanıklı 

olarak üretilirler. Transparanlık özelliği göstermezler ancak beyaz bünyelere 

sahiptirler. 1350-1400 °C civarında piĢirimleri yapılır. Bünyelerinde yüksek miktarda 

kaolin ve kuvars bulunur. Ergitici olarak feldspat kullanılır. 
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Mullit Porselen;  Mullit 3Al2O32SiO2 ya da 2Al2O3 SiO2 olarak iki formda bulunur. 

Bulunduğu bünyeler kendi ismiyle anılır.  Porselende kullanılan silika minerali 

olarak da bilinir. Ġleri teknoloji porselenlerinde kullanılır. Bulunduğu bünyede 

porselen çamuruna 

1) Yüksek derecelere dayanma 

2) Termal Ģoklara karĢı dayanıklı olma 

3) Elektriksel dirençlere dayanıklı olmak gibi özellikleri kazandırır. 

1800
o
C ye kadar dayanır. Yüksek alümina içeren bünyelerdir. 

 

1.2.2 YumuĢak Porselen 

 

YumuĢak porselen değiĢik oranlardaki kaolin, feldspat, kuvars üçlüsünün 

yardımcı hammaddeler katılarak oluĢturduğu bünyelerdir. Sert porselenlere oranla 

piĢirim dereceleri daha düĢüktür.(1200-1250 °C).Çin, Ġngiltere ve Japonya‟ da 

üretilmektedir. Genellikle bisküvi piĢirimleri daha yüksek sır piĢirimleri daha düĢük 

olarak yapılır. Fakat bir yumuĢak porselen çeĢidi olan kemik porselen‟in ilk piĢirim 

yüksek derecede yapılıp sırlama iĢlemi (1050-1080) °C de yapılır  

Sofra eĢyası olarak da üretilen yumuĢak porselenler son derece beyaz ve ıĢık 

geçirgenlik özelliğine sahiptirler. IĢık geçirgenliği ürünün ince olmasıyla 

bağlantılıdır. Ġnce porselen ürünlerde piĢirim sırasında en çok karĢılaĢılan problem 

deformasyondur.  Deformasyona eğilimli olan bu üründe beyazlık, saydamlık ve 

incelik özelliklerini bir arada bulundurmak oldukça zordur. 

YumuĢak Porselen ÇeĢitleri 

Seger Porseleni, Ġngiliz Elektrik Porselenleri; Bu porselenlerin bünyelerinde 

Kaolin, ball clay gibi ince plastik kil, kuvars, feldspat, korniĢ taĢı, nefelin siyenit 

kullanılır. Seger porselenlerinin tüm diğer porselenlerden farklı özelliği, tıpkı sert 

porselende olduğu gibi yüksek derecede fırınlanmasıdır.(Bisküvi piĢirimi 1300°C, 

sırlı piĢirim 1260-1300°C ) 
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Amerikan YumuĢak Porseleni; Vitreous China olarak bilinir. Çok geniĢ piĢme 

aralığına sahiptir. Dayanıklı bir bünyedir piĢirim sırasında deformasyona uğramaz. 

Bünyesini oluĢturan çamurun plastiklik oranı çok yüksektir. Kaolin,ince plastik kil, 

kuvars, feldspat yapısını oluĢturur. Ancak bazen ergitici olarak feldspat yerine 

nefelin siyenit kullanılır. 

Frit Porselen, Belleek Porseleni, Amerikan Sofra Porseleni; Bu üç çeĢit yumuĢak 

porselen, düĢük dereceli bünyelerdir. Bünyelerinde bulunan çok miktarda cam fritten 

dolayı, yüksek ıĢık geçirgenliğine sahiptirler. Çamurlarının yapısını kaolin, kuvars ve 

frit oluĢturur. Süs eĢyası ve sofra eĢyaları üretiminde kullanılır. 

Beleek Porselen reçetesi; 

%50 Alkali Frit 

%40 Kaolin 

% 10 Kuvars 

DiĢ Porseleni; Dental Porselen olarak da bilinen bu porselen çeĢidinin çamurunu 

büyük oranda feldspat oluĢturur. Ġçinde eser miktarda kaolin ya da kalk bulunur.  

PiĢirim sonrasında kendinden sırlı bir görüntüye sahip olur. 

%70-90 Feldspat 

%15-25 Kuvars 

%2-8 kalk ya da kaolin 

Parian Porseleni; PiĢirim sonrasında kendinden sırlı bir görüntüsü vardır. Bu 

sebepten dolayı daha çok süs eĢyası ve figürlerde kullanılır. Yüksek oranda feldspat 

içerir. Genelde bu feldspat bünyede fritleĢtirilerek kullanılır.  

Parian Porselen reçetesi; 

%60 Feldspat (FritleĢtilerek) 

%10 Ball clay 

%30 Kaolin (China Clay) 
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Jasper Porseleni; % 50 den fazla baryum sülfatın, kuvars ve porselen çamuru ile 

birlikteliğinden oluĢur. Wedgwood ürünlerde kullanılır. 

%56 Baryum Sülfat 

%10 Kuvars 

%34 Porselen Çamuru 

Bazalt Porseleni; Kon 1300-1320°C civarında piĢen daha çok bisküvi olarak 

kullanılan siyah porselen çeĢididir. 

Kemik Porseleni; En bilinen özelliği eĢsiz beyazlık ve ıĢık geçirgenlik özelliğidir. 

Ancak çalıĢılması güç bir malzemedir. ġekillendirmesi çamurun özsüz olmasından 

dolayı zordur. PiĢme sırasında deformasyona eğilimlidir. 

Geleneksel reçetesi; 

%50 Kemik Külü 

%25 Kaolin (China Clay) 

%25 Cornish Stone‟dur. 

 

1.3. PORSELEN YAPIMINDA KULLANILAN HAMMADDELER 

1.3.1 Kaolin (China Clay)(Al2O3, 2SiO2 2H2O) 

 

Kaolin çok titiz bir Ģekilde yıkandıktan sonra saflık, beyazlık ve tane dağılımı 

gibi önemli özellikleri kontrol altına alınmıĢ doğal kaolin olarak tanımlanmaktadır. 

Kaolin sözcüğünün kelime anlamı Çince de yüksek dağ anlamına gelen “Kao-Ling” 

sözcüğünden gelmektedir. Birincil killer olarak bilinmektedir. Çin dıĢında çok 

yüksek miktarda Cornwall (Ġngiltere),Flororida, Karolina (Amerika), Yeni Zelanda, 

Orta ve Batı Avrupa‟da çeĢitli bölgelerde bulunmaktadır. Çok beyaz ve saf halde 

bulunan bu hammadde saflık özelliğinden dolayı porselenin beyazlık özelliğini 

kazanmasını sağlamaktadır. Yapısında yüksek oranda alümina bulundurur. Az 
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oranda olsa da titanyum ve eser miktarda demir oksit içerir. Ancak bu demir miktarı 

bünyede fazla miktarda olması beyazlık kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Büyük tanecik boyuna sahip olduğu için plastiklik konusunda zayıf bir 

hammaddedir. Plastikliğinin arttırılması için bazı hammaddelerle birlikte kullanılır. 

Feldspat ile birlikte kullanıldığında plastikliğe olumlu açıdan etkileri olmaktadır. 

Porselen çamurlarının reçetelerinde yüksek miktarda bulunur. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.3.2. Potasyum Feldspatı (K2O.Al2O3.6SiO2) 

 

Özsüz hammaddeler sınıfında yer almaktadır. Porselen çamurları içerisinde 

yüksek derecelere çıktıkça pekiĢtirici ve ergitici özellik kazanmasını sağlar. Genel 

tanımı belli sayıda alkali bulunduran alümina silikat olarak yapılabilir.
2
 Feldspatlar 

magmatik bir kayaç olup genelde doğada kuvars ile karıĢmıĢ bir halde karĢımıza 

çıkmaktadır.  Yüksek oranda alümina silikat ve çeĢidine göre potasyum, sodyum ve 

kalsiyum içermektedir. Potasyum feldspatı genelde yüksek dereceli çamurlarda 

kullanılır. Porselende ise yüksek oranda kullanılması deformasyonu engellediği gibi 

ıĢık geçirgenlik özelliğinin de artmasını sağlar. DüĢük oranda kullanılması erime 

derecesini düĢürür ve buna bağlı olarak ıĢık geçirgenlik özelliği de azalır. 

1.3.3. Kuvars (SiO2) 

 

  Yeryüzünün bilinen kısmının %25‟ini oluĢturur. Oksijenden sonra dünyada 

en çok rastlanan silisyumun bir birleĢimidir. Doğada kristal olarak dağ kristali, 

amethyst, kvarsit, kuvars ve kristal kuvars kumu olarak, amorf olarak ise flint ve 

sileks taĢları, kizelgur Ģeklinde bulunur. BulunuĢ yerlerine göre saflıkları da değiĢir. 

Kuvars porselen bünyelerde camlaĢtırıcı özeliğe sahiptir ve bünyenin sert ve sağlam 

olmasını sağlar. ÇeĢitli tanecik boyunda doğada bulunmaktadır. Numara sayısı 

büyüdükçe tane büyüklüğü de küçülür. Erime derecesi çok yüksektir (1710 °C). 

Bünyede çok fazla bulunduğu zaman bünyenin çatlamasına sebep olur.  

                                                 
2
 AteĢ Arcasoy, Seramik Teknolojisi,Marmara Üniversitesi Yayınları, 1983,s.16 
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Kuvars miktarının değiĢmesiyle çamurda meydana gelen değiĢiklikler; 

 Çamurun özelliği ve kuru direnci katkı oranı arttıkça azalır. PiĢmiĢ 

çamurda gözeneklilik ve su emme artar. 

 Kuru ve piĢme küçülmesi değerlerinde azalma ortaya çıkar. Katkı 

oranının çok artması ile birlikte küçülme yerine büyüme görülür.
3
 

  

1.3.4. Ball Clay  

 

 Ġkincil kil grubuna dahildir. Bulunduğu yere göre bünyesinde %20-80 

oranında Kaolin, %10-25 Mika, %6-65 Kuvars içerir. Ġngiltere‟ de Amerika‟ da 

bulunur. Plastik yani özlü bir hammaddedir. Bentonit gibi plastiklik özelliği 

yüksektir. Kemik porseleni ve porselen çamur bünyelerinde plastiklik özelliğini 

arttırmak için %1-3 oranında kullanılır. Hatta porselen bünyelerde bentonitin yerine 

de kullanılabilir. Porselen bünyelerde yüksek oranda kullanılırsa, renkte bozulmalara 

ve piĢme sırasında yüksek oranda küçülmeye sebep olduğu için bünyede çatlamalara 

sebep olabilir. 

 

1.3.5. Bentonit 

 

 Bentonit plastikliği yüksek, ikincil bir kil çeĢidi olarak tanımlanabilir. Özlü 

bir hammaddedir. Tek baĢına suyla karıĢtırıldığı zaman bile Ģekil vermek 

mümkündür. Porselen bünyelerde plastikliği arttırmak için %1-2 oranında kullanılır. 

Yüksek dereceli bünye yapmada en çok tercih edilen hammaddedir. Ancak içine 

eklenecek bünye ile uygun bir Ģekilde kombine edilmelidir.   

 

                                                 
3
 AteĢ Arcasoy, Seramik Teknolojisi, Marmara Üniversitesi Yayınları, 1983,s.13 
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1.3.6 Cornish Stone 

 

 Cornish Stone olarak bilinen bu hammadde Ġngiltere‟de China stone ya da 

Cornwall TaĢı olarak da adlandırılmaktadır. Bir çeĢit feldspattır.
4
 Kemik porselen 

yapımında yaklaĢık %25 oranında kullanılır. Ġçeriğinde kaolin, kuvars, mika, feldspat 

ve az oranda fluorspar bulunmaktadır. Feldspatın kaolinize olma derecesine göre dört 

çeĢit olarak adlandırılır. 

“1) Koyu Mor (Hard Purple): Çok yüksek oranda feldspat içerir. Ġçinde bulunan 

fluorspardan dolayı mor renktir. 

2) Mor (Mild Purple) 

3) Kuru Beyaz (Dry White): Ġçeriğinde hiç fluorspar bulundurmaz. 

4) Kahverengi (Buff Stone) Demir içermektedir. Demir içeriğinden dolayı sarımtırak 

bej adını almıĢtır.”
5
 

Çamur bünyesinde ergitici olarak kullanılmaktadır. 

 

1.4.KEMĠK PORSELENĠNĠN TANIMI TARĠHÇESĠ 

 

Kemik porselen yumuĢak bir porselen çeĢidi olup “fosfat porseleni” olarak da 

tanımlanmaktadır.
6
 En belirgin özelliği beyazlık ve yüksek ıĢık geçirgenliğidir. Bu 

porselenin  ana yapısını yüksek oranda kullanılan kemik külü oluĢturmaktadır Kemik 

külü yaklaĢık % 85 oranında Ca3PO4 azda olsa CaCO3, MgCO3, ve SiO2 içerir. 

Kullanılan kemikler genelde sığır kemiğidir. Kemik porselen yapımında kemik külü 

yerine yapay kül de kullanılmaktadır. Bunun sebebi sığır kemiklerinin su buharıyla 

yağlarından uzaklaĢtırıldıktan sonra yaklaĢık 900-1000 °C de kalsine edilmesinden 

                                                 
4
 Felix Singer,Industrial Ceramics,London pres,London,1963,s.102 

5
 Felix Singer,Industrial Ceramics,London pres,London1963,,s.102 

6
 AteĢ Arcasoy, Seramik Teknolojisi, Marmara Üniversitesi Yayınları, 1983,s.142 
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sonra kemiğin baĢlıca yanma ürünü olarak Trikalsiyum Fosfatın kalmasıdır. 

Trikalsiyum fosfat aynı zamanda kalsiyum ortofosfat, tersiyer kalsiyum fosfat olarak 

da bilinir. Kaoline yaklaĢık  %50 katkısıyla kemik porselen elde edilir. Kemik 

porselen bünyelerde kemik külü ergitici olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda 

piĢme sırasında çamurda bağlayıcı özellik göstermesini de sağlar. Seramikte 

kullanılacak kemik külünün yapılması için seçilen kemiklerin demir oranı az olan 

kemikler olması gerekir. Aksi takdirde saf beyazlığı olumsuz yönde etkiler. 

Kemik Porseleni ilk kez Josiah Spode tarafından 1794 yılında Ġngiltere‟de 

üretilmiĢtir. Josiah Spode kemik porselenin babası olarak bilinmektedir. Çin 

porselenlerine olan yoğun rağbetin ve bu porselenlerin estetik özelliklerine duyulan 

hayranlık sonucunda Avrupa‟ da ki ülkeler kendilerine özgü porselen bünyeler 

üretmek için çalıĢmalara baĢlamıĢlardır. Ġngiltere‟de ise 1740 yıllarında 

Staffordshire, Londra, ve Bristol fabrikalarında üretilen ürünlerin popülaritelerinin 

düĢmesi, yeni porselen bünye aramasını hızlandırmıĢtır.
7
 1780 öncesi üretilen Ġngiliz 

porselenleri firitli Fransız porselenleriydi. Bu porselenler 1100°C ye kadar 

piĢiriliyordu, bu sıralarda Almanya‟da ve Fransa‟da üretilmeye baĢlayan 1400 °C de 

piĢirilen sert porselen bünyeler ve fritli porselenlerin plastik özelliğinin düĢük olması 

Ġngilizleri yeni bünye arayıĢlarına itti. 1747 yıllında Londra‟daki Bow ve Lowestoft 

fabrikalarında kemik külü katkısıyla yapılan bünyelerden baĢarı sağlandı ancak hala 

bünyede frit bulunmaktaydı. 1794 yılında Josiah Spode tarafından feldspat ve kaolin 

katkısıyla yapılan bünye baĢarılı olmuĢtur. Ġlk üretim Ġngiltere‟nin Stoke on Trent 

Ģehrinde yapılmıĢtır. Ġlk olarak “Stoke Porseleni” olarak adlandırılan bu bünye daha 

sonra “Kemik porseleni” olarak adlandırılmıĢtır.  

1794 yılından günümüze kadar hala aynı fabrikada kemik porseleni üretimi 

yapılmaktadır. Günümüzde hala endüstride çeĢitli sofra eĢyaları yapımında 

kullanılmaktadır. Ġngiltere‟de Worcester, Derby ve Wedgwood bu fabrikalardan 

yalnızca birkaçıdır. 
8
Bunun yanı sıra bugün dünyada birçok seramik sanatçısı kemik 

porseleni kullanarak özgün seramik eserler yaratmaktadır. Ancak maliyetinin çok 

                                                 
7
 Sasha Wardell ,Porcelain and Bone China,The Crowood Press,Wiltshire,2004,s.11 

8
 Sasha Wardell ,Porcelain and Bone China,The Crowood Press,Wiltshire,2004,s.11 



18 

 

fazla olması ve uygun hammadde olmamasında dolayı bugün Türkiye‟de Kemik 

porseleni üretimi yapılmamaktadır.   

Kemik Porselen Reçetesi 

%50 Kemik Külü 

%25 Kaolin(China Clay) 

%25 Feldspat( Cornish Stone) 

Kemik porselen çamur reçetelerinde baĢlıca 3 ana hammadde varlığı göze çarpsa da 

bentonit, ball clay gibi katkılar çamurun özlülüğünü arttırmak için tercih 

edilmektedir. Yukarıda verdiğimiz en basit kemik porseleni reçetesidir. Bugün 

dünyada değiĢik hammaddeler kullanılarak farklı oranlarda hazırlanmıĢ 50 den fazla 

kemik porselen bünyesi bulunmaktadır.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Felix Singer,Industrial Ceramics,London pres,London,1963,s.459 
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2. BÖLÜM 

IġIK VE PORSELEN 

2.1. IġIK VE SERAMĠK   

 

 Seramiğin ıĢıkla olan iliĢkisinin temeli çok eski yıllara dayanmaktadır. 

Seramik binlerce yıl önce ilk olarak kap kacak yapımında kullanımının yanında 

aydınlanmak içinde kullanılmıĢtır. Binlerce yıl önce yapılan seramik kandiller 

karanlık geceleri aydınlatmıĢtır. Seramik kandillerin geçmiĢine bakacak olursak 

yaklaĢık 3000 yılı aĢkın süredir çok yavaĢ bir geliĢim sürdürerek geçmiĢten 

günümüze gelmiĢ olduğunu görürüz. Ġnsanlığın geçmiĢte çok ilkel olarak yapımına 

baĢladığı seramik kandiller, günümüze evlerde kullanılan aydınlatma elemanları 

olarak yerlerini almıĢtır. GeçmiĢte kullanılan en basit seramik aydınlatma elemanı, 

açık ağızlı bir kasenin içerisinde yüzen fitil bulunan, yağlı kandillerdir. Bu kandiller 

hala dünyada çeĢitli bölgelerde kullanılmaktadır.  

 

Resim 10- Yağlı Kandil Örneği 

(Clay , Light and Water Margaret O‟ Rorke s.7) 
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Resim 11-Hindistan’da Yağlı Kandiller hazırlanırken 2008 

(Clay , Light and Water Margaret O‟ Rorke s.8) 

 

Bu fitilli kandillerin yaklaĢık MÖ.1500 yıllarında ilk olarak Mikenos‟da 

yapıldığı ve geliĢtirildiği bilinmektedir. Mısır‟da, Çin‟de,  Japonya‟da ve son olarak 

da Hindistan‟da bu tür kandiller çok kullanılmaya ve üretilmeye baĢlanmıĢtır. MÖ 

6.yy‟dan 4. yy‟a Yunanlar ve Romalılar bu kandillere daha ergonomik olması için 

kulp takıp, yağ koymak için farklı bölmeler yapmıĢlar ve bu formları daha özgün ve 

kullanıĢlı formlar haline getirmiĢlerdir.  
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Resim 12- Üst Sol Mısırlılar, Çinliler ve Japonlar tarafından kullanılmıĢtır.Üst Sağ Yunan 

Roma MÖ 6. YyEn Alt Sağ: Romalıların Kullandığı Kandil 

(Clay , Light and Water Margaret O‟ Rorke s.9) 

Yunanlar genellikle bu kandilleri çamur torna tekniğiyle Ģekillendirirlerken, 

Romalılar kalıp tekniğiyle çoğaltmaktadırlar. Yapılan bu kandiller genelde dinsel 

törenlerde kullanılırdı. 

 

Resim 13- Dinsel Törenlerden Bir Görüntü 

(Clay , Light and Water Margaret O‟ Rorke s.9) 
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Yapılan bu kandillerin içlerine koyulan yağlar ve fitiller kullanıldıkları 

bölgelere, iklimlere göre değiĢmektedir. Örneğin Antartika‟da balina ya da balık yağı 

kandilleri yakmak için kullanılırdı. Fitil yerine ise baharda buzların erimesi ile 

toplanıp kurutulan yosunlar kullanılırdı. Daha sıcak iklimlere sahip yerlerde ise 

hayvan yağları, zeytin ya da zeytin çekirdekleri yakılırdı. Fitil olarak da pamuk ve 

lifli bitkiler kullanılırdı. Yağlı kandillerde kullanılan hayvan yağları ve bitkiler 

ilerleyen zamanlarda yerlerini wax, parafin, kerosen gibi maddelere bırakmıĢtır ve 

bazıları halen günümüzde de kullanılmaktadır. GeçmiĢten 19. yy‟a kadar kullanılan 

gazlı, yağlı lambalar 19. yy‟ın sonlarında elektriğin aydınlanmak için ana enerji 

kaynağı olmasıyla eski popülerliğini kaybetmiĢtir. Ancak geçmiĢte baĢlayıp 

günümüze kadar gelen seramik- ıĢık birlikteliği yavaĢ da olsa geliĢimini 

sürdürmüĢtür ve günümüzde hala devamlılığını sürdürmüĢtür.  

 

 2.1.1. Porselen ve IĢık Geçirgenliği 

 

  “Saydamlık” ıĢığı geçirme özelliğine sahip olma durumu olarak tanımlanır. 

Bu ıĢık geçirme özelliği maddenin yapısı ile ilgilidir. Her atom, nötron, proton ve 

çekirdeğin etrafında dönen elektronlardan oluĢur. Bazı elektronlar çekirdeğe yakın 

bazıları ise daha uzaktır. En uzakta bulunan elektronlar malzemenin özelliğini 

belirlemesi açısından önemlidir. IĢık bir enerji formudur,  dalgalar veya fotonlar 

halinde yayılır. IĢık dalgaları veya fotonları malzemedeki elektronlar ile 

etkileĢebilirler. Malzemedeki elektronlar yüzeye gelen ıĢığı emer ve ıĢık malzemeden 

geçemez. Porselenlerde ise elektronlar serbestçe hareket edemezler ve iki komĢu 

atom tarafından paylaĢılırlar. Yüzeye gelen ıĢık enerjisini bünye ememez bu sebeple 

ıĢık malzemeden geçer ve malzeme yarı Ģeffaf görülür.  

IĢık geçirgenliği malzemedeki gözenek miktarından, dağılımından ve 

Ģeklinden büyük ölçüde etkilenir. Maddelerin saydamlığı eĢit değildir. 

Saydamlıkların da kendi arasında dereceleri vardır. Bu derecelere ya da sayılara 

kırılma indisi denir. Kırılma indisi bize o maddenin ıĢığı ne oranda geçirdiği bilgisini 
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verir. Burada ıĢığın maddenin yüzeyine geliĢ açısı da önemlidir. Tam olarak saydam 

olmayan maddelerde ıĢığın tamamı öbür tarafa geçmez. Bir kısmı yansırken bir kısmı 

da kırılır. Bunun ötesinde saydam olan maddenin boyu uzadıkça ıĢığın öbür tarafa 

geçmesi de zorlaĢır. 

Porselen malzemesinin en önemli estetik özelliği ıĢık duyarlılığına sahip 

olmasıdır. Porselen bünyeleri de ıĢık geçirgenlik elde edilmesi kalınlık, mikro yapı, 

tane boyutu, kullanılan pigmentler, gözeneklilik, piĢirim sayısı ve derecesi gibi 

birçok faktöre bağlıdır. Ayrıca kırılma indisi de ıĢık geçirgenlik özelliği için çok 

önemlidir. Kemik porseleninde camsı fazın kırılma indisi 1,56 civarındadır ve bu 

değer kristal fazlara çok yakındır. Bu sebeple kemik porseleninin ıĢık geçirgenlik 

özelliği çok yüksektir  

               

Resim 14- Porselen ıĢık geçirgenlik tablosu 

(Industrial Ceramics, Felix Singer ,s.398) 

 

IĢık geçirgenlik özelliğini artırmak için; 

 Feldspat oranını arttırıp kaolin oranını sabit tutmak 

 Feldspat oranını arttırıp kemik külü oranını sabit tutmak 

 Kemik Külü Oranını Arttırmak 

 Yapılan ürünün duvar kalınlığını azaltmak 

 Feldspat, Kemik Külü gibi ergitici miktarını artırmak 
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 Camsı faz miktarını arttırmak. Yüksek oranda feldspat içeren diĢ, 

parian porselenleri camsı faz miktarı yüksek olup, bu sebepten dolayı 

ıĢık geçirgenlik özelliği yüksektir. 

 Çamur hazırlama aĢamasında değirmende karıĢımı uzun süre öğütmek 

 Plastikliği artırmak için çamura eklenen ball clay gibi plastik killer ve 

bentonit miktarını azaltmak 

 Porselen ürünü yüksek derecede zinter olana kadar piĢirmek 

 PiĢirim sırasında kaolin mullit kristallerini oluĢturur buda ıĢık 

geçirgenlik özelliğini azaltır. Mullit kristallerinin azalması saydamlığı 

arttırır. 

  .  

2.2.SANATSAL OLARAK IġIĞIN PORSELEN MALZEMESĠYLE 

KULLANIMI 

 

Bundan binlerce yıl önce baĢlayan seramik ıĢık iliĢkisi geliĢimini sürdürmüĢ 

ve günümüze kadar gelmiĢtir. MÖ 3000 yıllarına dayanan bu birliktelik bugüne 

kadar birçok aĢamadan geçmiĢ ve pek çok ilerleme kaydetmiĢtir. GeçmiĢte çamurdan 

yapılan ilkel aydınlatma elemanlarıyla karĢımıza çıkan seramik ıĢık birlikteliği, 

bugün birçok sanatçı tarafından değiĢik bakıĢ açıları ve estetik değerlerle bir çıkıĢ 

noktası olarak karĢımıza çıkmaktadır. IĢık seramik iliĢkisi çerçevesinde porselen, 

sanatsal uygulamalara biçimsel ve kavramsal olarak değiĢik bir bakıĢ açısı 

kazanmasına sebep olmuĢtur. Porselen bünyelerin teknik ve estetik özelliklerinin 

seramik sanatına kattığı yeni değerler, sanatçıları yapılan uygulamalarda yeni 

teknikler ve arayıĢlar bulmaya yöneltmiĢtir. Bu teknikler yalnızca biçimlendirme 

yöntemine yönelik arayıĢlar olarak kalmamıĢ aynı zamanda ıĢığın estetik açıdan 

esere katkısı da sorgulanmıĢtır. Porselen malzemesi ile yapılan bu eserlere farklı ıĢık 

ortamlarında bakıldığında her seferinde farklı teknik ve estetik özelliklere 

rastlanmıĢtır. Sanatçıların değiĢik bakıĢ açılarında görülen ortak nokta, ıĢık 

geçirgenliğinin ve gölge oyunlarının çalıĢmalara kattığı estetik niceliklerin 

incelenmesi olarak söylenebilir. Zaten ıĢığın bir sonucu olan gölge sanat eserlerinin 

sunumunda baĢlı baĢına bir öğe olarak karĢımıza çıkmaktadır. Porselen kullanılarak 
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yapılan bu çalıĢmalarda ıĢık ve gölge çalıĢmaların ana temasını oluĢturmuĢtur. 

Porselenin yalın beyaz dokusu, ana teması ıĢık gölge olan çalıĢmalarda ıĢığı ve 

gölgeyi çok etkili yansıttığı için tercih edilmiĢtir. Yapılan çalıĢmaların yapay ıĢıkla 

olan birlikteliğinde bünyenin yarı Ģeffaflık özelliği ön plana çıkmıĢ ve etrafa 

yansıyan ıĢık ve gölgeler bu eserlerin kavramsal ve görsel derinlik kazanmasına 

sebep olmuĢtur. Porselenin yalın beyaz dokusu, ince zarif yapısı ve en önemlisi ıĢık 

geçirgenlik özelliği sanatçıların tasarımlarındaki arayıĢlarına farklı bir yön vermiĢ ve 

yapılan sanatsal uygulamalarda porselenin karakteristik niteliklerini taĢıyan özgün 

eserlerin çıkmasına sebep olmuĢtur.   

 

2.2.1. IĢık Geçirgen Yüzeyler Ġçin Kullanılan Dekor Teknikleri 

 

Bugün dünyada ve Türkiye‟de porselen malzemesini kullanan birçok seramik 

sanatçısı bulunmaktadır. Bu sanatçılar porselen malzemenin karakteristik özelliği 

olan ıĢık geçirgenlik özelliği ile ve bu özelliğin esere katmıĢ olduğu estetik değer 

birlikteliği ile çalıĢmalarını sürdürmektedir. YapmıĢ oldukları çalıĢma sırasında her 

sanatçının kendine özgü teknikleri olduğu açıkça görülmektedir. Sanatçılar 

porselenin ıĢık geçirgenlik özelliğini ön plana çıkarmak ve ıĢığa daha duyarlı 

yüzeyler elde etmek için değiĢik dekor teknikleri denemektedirler.   

Su Erozyon Tekniği; Water Erosion tekniği olarak da bilinen bu teknik 

piĢmemiĢ ürün üzerinde uygulanmaktadır. ġekillendirme aĢaması bitirilen ürün 

kurutulduktan sonra daha ince ıĢık geçirgen yüzeyler elde edilmesi için bant, lateks, 

gomalak gibi çeĢitli malzemelerle istenilen Ģekilde maskelenir. Daha sonra ürün ıslak 

bir sünger yardımıyla rötuĢ yapıyormuĢ gibi silinir. Ham olan ürün suyla temasa 

geçince maskelenmemiĢ bölgeler eriyerek incelmeye baĢlar ve böylece daha ince 

dolayısıyla daha çok ıĢık geçirgenliğine sahip yüzeyler elde edilir. Bu tekniği 

kullanarak çalıĢan bazı sanatçılar; Sasha Wardell, Peter Lane,Les Blakebrough,Astrid 

Gehartz, Stefanie Hering, Arne Ase olarak sayılabilir. 
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Resim 15- Peter Lane h: 16 cm Su Erezyon Tekniği 

(Porcelain and Bone China s.94) 

 

Kazıma tekniği; ham ya da yumuĢak bisküvi piĢirimi yapılmıĢ ürünlerin üzerine 

uygulanmaktadır. Belirli bir kalınlığa sahip olan ürünü kazıyarak daha ince yüzeyler 

oluĢturmak için yapılır. Sanatçılar bu tekniği de yine kendilerine has yöntemlerle 

yaparlar. Bazı sanatçılar bisküvi piĢirimi yapılmıĢ ürünün üzerini küçük el aletleri ile 

kazırlar. Bazı sanatçılar ise katman katman renkli çamur ile döküm yaparak ve bu 

renkli katmanları ortaya çıkararak kazıma iĢlemi yapmayı tercih ederler. Angela 

Verdon, Sandra Black, Sasha Wardell, Gabriele Hain,Penny Fowler, Hörst Göbbels, 

Caroline Harvie, Lea Georg bu tekniği kullanan sanatçılar arasında sayılmaktadır. 
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Resim 16- Kemik Porseleni Penny Fowler Kazıma yöntemi 

(Porcelain and Bone China s.91) 

 

 

Resim 17- Gabrielle Hain Kazıma Yöntemi 

(Porcelain and Bone China s.90) 

Kumlama Tekniği; Sand Blasting, Grit Blasting tekniği olarak adlandırılan bu 

teknik düĢük derecede bisküvi piĢirimi yapılmıĢ yüzeylerin üzerine değiĢik doku elde 

etmek ve kalın olan yüzey duvarlarını inceltmek için uygulanmaktadır. Kullanılan bu 

teknikte seramik ürünün üzerine basınçlı tabanca ile silisyum karbit ya da bu 

malzemeye benzer sert bir malzemenin çok yüksek hızda yüzeye atılarak yüzeyin 
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aĢındırılmasıdır. Bu teknik ilk olarak Martha Zettler tarafından kullanılmıĢtır.
10

 

Sanatçı 1000 °C de yumuĢak bisküvi piĢirimi yapılmıĢ formlarının üzerini bazı 

bölgeleri maskeleyerek kumlama iĢlemini gerçekleĢtirmiĢtir. Kumlama iĢleminden 

sonra dremell (küçük hobi matkapları) kullanarak istediği dokuları kazıyarak elde 

etmiĢtir. Peter Beard, Horst Göbbels, Martha Zettler. Bu tekniği kullanan sanatçılar 

arasındadır. 

 

 

Resim 18- Martha Zettler Kumlama Tekniği h.13 cm 

(Porcelain and Bone China s.98) 

 

ġaloma ile Yüzeyden Parça Attırma Tekniği:  Bu teknik ilk kez Arnold 

Annen tarafından bulunmuĢ ve kullanılmıĢtır. Ham ancak kurumamıĢ ürün üzerine 

uygulanan bu teknik seramik yüzeylerde özgün dokular, yer yer daha ince yüzeyler 

elde edilmek için kullanılır. ġekillendirilen ürünler deri sertliğine gelene kadar 

kurumaya bırakılır. Deri sertliğindeki ürünler Ģaloma ile hızlıca kurutulmaya 

baĢlanır. Üst yüzeylerin hızla kurumasına karĢın alt yüzeylerin hala ıslak olmasından 

dolayı seramik yüzeyden bölge bölge parçalar kopmaya baĢlar. Kopan bu seramik 

                                                 
10

  Sasha Wardell ,Porcelain and Bone China,The Crowood Press,Wiltshire,2004,s.99 
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parçalar yüzeyde çok özgün dokular oluĢturur ve ayrıca incelen yüzeylerden ıĢığa 

daha duyarlı yüzeyler elde edilir. Sanatçı Jeroen Bechtold‟ da bu tekniği iĢlerinde 

kullanmaktadır. 

 

Resim 19 - Arnold Annen 

(http://www.stumbleupon.com/stumbler/DaysEye/review/41923423/) 

Çıkartma Dekor Tekniği: Porselenin ıĢık geçirgenlik özelliğinden 

yararlanarak yarı geçirgen yüzeyleri ön plana çıkarmak için kullanılan bir diğer 

teknik çıkartma dekoru tekniğidir. Yeteri kadar zinterleĢmiĢ ya da sırlı ürün üzerine 

uygulanır. Pozlama ve baskı iĢleminden sonra hazırlanan çıkartmalar, sırlı ya da 

zinter yüzeylere uygulanarak yaklaĢık 700-720 °C de piĢirimi yapılır. Yüzeye 

sabitlenen çıkartmalar ıĢık geçirgenlik özelliğine sahip olan ürünlerin üzerinde 

ıĢığında etkisiyle saydam ve dekorlu yüzeyler elde edilmesini sağlar.  
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Resim 20- Mel Robson 

(http://littlesomethings.blogspot.com/2007/08/mel-robson.html) 

Suda Çözünen Metalik Tuzlar Genelde sırsız olarak yapılan yüksek ıĢık 

geçirgenlik özelliğine sahip porselen ürünleri ıĢık duyarlılığını kaybettirmeden, 

dokularını veya yüzeylerini renklendirmek istenildiği zaman kullanılır. Çünkü 

yüzeyde kullanılan sır ıĢık geçirgenliğini olumsuz yönde etkiler.1000 °C de yumuĢak 

bisküvi piĢirimi yapılan ürünlere suyla karıĢtırılarak ister fırça ile ya da klasik 

bezeme yöntemleri gibi uygulanır. Bu uygulamadan sonra indirgen ya da oksijenli 

ortamda piĢirimi yapılır. Arne Ase, Angella Mellor, Les Blakebrough, Horst Göbbels 

bu tekniği kullanan sanatçılardır. 
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Resim 21- Astrid Gehartz h:17 cm 1999 

(Porcelain and Bone China s.98) 

   2.2.2 IĢık Geçirgen Yüzeyler Ġçin PiĢirim Süreci   

Porselen çamuru kullanılarak yapılan eserlerin Ģekillendirme ve kurutma 

aĢamalarından sonra belki de en zor aĢaması piĢirim sürecidir. Çünkü porselen bünye 

diğer çamurlara oranla piĢirim sırasında deforme olmaya daha yatkın bir bünyedir. 

Porselen bünyeler çeĢitlerine ve sahip oldukları formun özelliklerine göre değiĢik 

piĢirim süreçlerine ve sıcaklıklarına ihtiyaç duyarlar. Eğer uygun atmosfer, süreç ve 

sıcaklık da piĢirimleri gerçekleĢtirilirse bembeyaz ve ıĢık geçirgen yüzeyler elde 

etmek mümkündür.  

Porselen çamurları içlerinde az miktarda da olsa bulunan demirin bağlanması 

ve daha beyaz, ıĢığa daha duyarlı yüzeyler elde edilebilmesi için indirgen ortamda 

piĢirilmeye ihtiyaç duyarlar.  
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Ġndirgen ortamda yapılan bu piĢirimde izlenen süreç Ģöyledir. 

 1000 °C ye kadar fırın her bir saatte 100 °C çıkartılır. 

 1000 °C de hafif bir indirgeme yapılmaya baĢlanır. 

 1050-1250 °C aralığında ise ağır bir indirgeme yapılır. 

 Fırın istenilen sıcaklığa ulaĢtığı zaman 15 dakika bekleme yapılır ve 

daha sonra fırın soğumaya bırakılır. 

Porselen bünyeler oksijenli ortamda piĢirim yapıldığı zaman içlerinde 

bulunan demirden dolayı indirgen ortamda piĢirilen sonuçlara göre krem rengi ve 

ıĢığa daha az duyarlı yüzeyler elde edilir. Bu piĢirim sürecini de yine indirgen 

ortamda olduğu gibi 1000 °C ye kadar kontrollü olarak yapılır. 1000-1250 °C derece 

aralığı ise mümkün olduğunca kısa sürede tamamlanır. Çünkü bu sürecin hızlı bir 

Ģekilde tamamlanması porselen üründeki deformasyonu azaltmakta ve yüksek 

derecede piĢirimi gerçekleĢtiği için ıĢık geçirgen yüzeyler elde edilmektedir. 

Kemik porseleni içeriği ve özellikleri bakımından diğer porselen çeĢitlerine 

göre daha farklı bir piĢirim sürecine ihtiyaç duyarlar. Örneğin; yüksek bisküvi 

piĢirimleri, 1250 °C‟de ve yaklaĢık bir buçuk saat bekleme süreciyle yapılır. Sırlı 

piĢirimleri ise (1020-1080 °C) de yapılmaktadır. Kemik porseleni yapısı gereği 

porselen çamurları içerisinde en beyaz ve en yüksek ıĢık geçirgenlik özelliğine sahip 

bünye olarak bilinmektedir. PiĢme aralıkları çok kısa olduğu için piĢirim sırasında 

deforme olmaya çok yatkınlardır. Ġstenilen en yüksek dereceye çıkarıldığında ıĢık 

geçirgen yüzeyler elde edilir ancak düĢük derecede piĢirimleri yapılırsa ıĢık geçirgen 

yüzeyler elde edilmez. Kemik porselenin yüksek derece piĢirim aralığı 1220-

1260°C‟dir. Yüksek derecede piĢirim gerçekleĢtirildikçe ıĢık geçirgenlik artar ancak 

ürün desteklenmediği zaman deformasyon da çoğalır.  

 

 

 



33 

 

Sasha Wardell „ in Valentine Clay kemik porseleni için uyguladığı piĢirim 

süreci Ģöyledir; 

 Fırın kontrollü bir Ģekilde her bir saatte 100 °C artacak Ģekilde 550°C ye 

kadar çıkartılır. 

 550 °C de fırın kapağı kapanır ve 1230 °C ye kadar hızla çıkması sağlanır. 

 1230-1240 °C de bir buçuk saat fırın bekletilir. Fırın bu süreçte 1260 °C 

sıcaklığına ulaĢır.  

 Daha sonra fırın kontrollü her 1 saatte 100 °C soğuyacak Ģekilde 1120 °C ye 

kadar soğumaya bırakılır. 

 Fırın 150 °C de açılır.  

Yukarıda bahsettiğimiz gibi kemik porseleni yapısı gereği kısa piĢirim 

aralığına sahiptir. Çok düĢük derecede piĢirilirse istenilen ıĢık geçirgen yüzeyler elde 

edilemez, çok yüksek derecede desteklenmeden piĢirildiği zaman ise deformasyona 

uğrar. Ancak yukarıda anlattığımız kurallara uyulması fırının yavaĢ ve kontrollü bir 

süreç izlenmesi 1230 °C de bekletilerek ürünün daha zinter olmasıyla kusursuz 

yüzeyler elde etmek mümkündür.   

 

Tablo 2- Kemik Porselenin Yüksek Derece Bisküvi PiĢirimi Tablosu 
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Daha önce bahsettiğimiz gibi porselen ürünler sahip oldukları formlara, bu 

formların büyüklüklerine göre değiĢik piĢirim tekniklerine ve süreçlerine ihtiyaç 

duyarlar. IĢık geçirgen yüzeyler elde etmek için yüksek derecede yapılan bisküvi 

piĢirimi sonucunda formların Ģekillerine göre bazı bölgelerinin deformasyona 

uğradığı gözlenmiĢtir. Bu deformasyonu engellemek için piĢirim sırasında ürünlerin 

desteklenmesi Ģarttır. Örneğin ağız kısmına doğru açılan kase formları piĢirim 

sırasında ya baĢ aĢağı olarak piĢirilmeli ya da yine kendi çamurundan yapılan seter  

(destek kalıp) ile birlikte piĢirimi gerçekleĢtirilmelidir. Eğer form ağız kısmına doğru 

daralan bir formsa o zaman yalnızca baĢ aĢağı piĢirmek ya da refrakter halka ile 

piĢirmek deformasyonu engellemek için yeterli olmaktadır. Ağız kısmında kullanılan 

bu yardımcı elemanlar piĢirim sırasında ürüne yapıĢmaması için alüminyum su 

karıĢımlı sıvı fırça ile ayrıcı olarak her iki yüzeye de uygulanmalıdır.  

 

Resim 22- Setterla PiĢirilmiĢ Ürün 

(Sasha Wardell Slip Casting s.90 ) 
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Resim 23- Setter Kullanılmadan PiĢirilmiĢ Ürün 

(Sasha Wardell Slip Casting s.90) 

 

AĢağıdaki Ģemada kısaca seter(destek kalıp) yapımı görülmektedir. Ġlk olarak 

döküm ağzına sahip alçı kalıba döküm yapılır. Ürün istenilen kalınlığa gelince kadar 

et kalınlığı alması sağlanır. Daha sonra döküm ağzı çıkarılarak ürünün içerisine ağız 

kısmının 2-3 cm aĢağı kısmına kadar çamur doldurulur. Doldurulan çamurun üst 

kısmına seter ( destek kalıp)‟ın modelini oluĢturmak üzere alçı dökülür. Elde edilen 

modelin kenarlarına 45° lik açı verilir. Daha sonra bu modelin kalıbı alınarak 

seter(destek kalıbın)‟ın alçı kalıbı elde edilir. Elde edilen bu destek kalıbı kase gibi 

formların ağız kısımlarının piĢirim sırasında deforme olmasını engeller. Çünkü 

kasenin ağız kısmına bir kapak gibi tam oturarak piĢirim sırasında ürüne destek verir. 
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Resim 24- Seter (Destek Kalıp) Yapım AĢamaları 

Sasha Wardell, Slipcasting , s. 94  

Formların deforme olmaması için, seter yerine kullanılan bir diğer yöntem 

ise, Ģamotlu çamurdan yapılmıĢ sagar kutularının içinde ürünleri alüminyum okside 

gömerek piĢirmektir. Bu teknikte alüminyum oksit tarafından desteklenen ürünler 

deformasyona uğramazlar ancak piĢirim ve soğuma süreçleri diğer piĢirim 
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yöntemlerine göre daha uzun zaman alır ve piĢirim sonrasında alüminyum oksitten 

dolayı ürünün yüzeyinde pürüzler meydana gelir.  

 

Resim 25- Saggar Kutusuna GömülmüĢ Tabak 

(Sasha Wardell Slip Casting s.91) 

 

DeğiĢik piĢirim tekniği uygulanan bir diğer form ise düz tabak formudur. 

Eğer desteklenmeden piĢirimi gerçekleĢtirilirse taban kısmında çökme ve 

deformasyonlar görülebilir. Bu formlarda yine seterlarla (destek kalıp) desteklenerek 

piĢirilirler. Kullanılan bu seterlarda (destek kalıp) yapıĢmanın engellenmesi için 

piĢirim öncesinde alüminyum oksit ve su karıĢımı kullanılır. 

 

Resim 26- Refrakter Destekle PiĢirilen Tabak 

(Sasha Wardell Slip Casting s.91) 

 

Kulplu ürünler ise piĢirim sırasında meydana gelebilecek deformasyonların 

engellenmesi için iki kupa kulpları aynı yöne gelecek Ģekilde ağız ağza kapatılarak 

piĢirilir. PiĢirim öncesinde kupların ağzına yapıĢmayı önlemek için alüminyum oksit 
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su karıĢımı her iki yüzeye de uygulanır. Bu piĢirim sırasında kupalar birbirini 

destekledikleri için setere gerek duyulmaz. 

 

 

Resim 27- Ağız Ağza Kapatılarak PiĢirilen Kupalar   

(Sasha Wardell Slip Casting s.92) 

 

Çaydanlık, Ģekerlik gibi kapaklı formların fırınlanma sürecinde kapak 

alüminyum oksit sürülerek formların üzerine koyulur. Böylece kapak formun piĢirim 

sırasında deforme olmasını engeller. Bir nevi seter görevi görür. 

Figüratif iĢlerin piĢirilmesinde ise bu ürüne uygun bir seter yapılamayacağı 

için sagar tekniği ile piĢirimi yapılır. Sagar kutusunun içine figürün her yeri aynı 

Ģekilde desteklenerek alüminyum, kaolin, kuvars karıĢımına tamamen gömülür. 

Gömme iĢlemi sırasında figürün kol altları, bacak arası gibi boĢluk yerlerinin iyice 

doldurulmasına dikkat edilir aksi takdirde piĢirim sonrasında deformasyonlar 

görülür. 

Tamamen düz karo, plaka gibi formların piĢirilmesi ise fırın raflarına 

alüminyum oksit serpilerek yapılır. Fırın raflarının da düzgün olması önemli bir 

ayrıntıdır. Aksi takdirde tıpkı cam füzyon tekniğinde olduğu gibi piĢirim sonrasında 

fırın rafında olan dokular seramik plakaların yüzeyinin deforme olmasına sebep olur. 
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Simetrik olmayan heykel gibi formlar için ise formun deforme olmaya müsait 

bölgelerini destekleyecek Ģekilde seter yapılır. Seter ve form için kullanılan çamurun 

aynı olması, piĢirim sırasında meydana gelebilecek küçülme farklılıkları 

problemlerini en aza indirmektedir. 

 

Resim 28-  Paula Bastiaansen 2002 1260 °C  Kalıpla PiĢirim 

(Sasha Wardell Porcelain and Bone China s.45) 

 

 

Resim 29- Forma yüksek dereceli beyaz çamurla hazırlanan destek kalıp 

(Sasha Wardell Porcelain and Bone China s.46) 
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Resim 30- Destek kalıpla formun fırına yerleĢtirilmesi 

(Sasha Wardell Porcelain and Bone China s.46) 

 

Bazı porselen ürünler formları ne olursa olsun piĢirim sırasında setera (destek 

kalıp) ihtiyaç duymazlar bunlar genellikle sanatsal olarak yapılmıĢ düzensiz, 

asimetrik heykel formlarıdır. Bu formlarda piĢirim sırasında meydana gelebilecek 

deformasyonlar ürünlerin tasarımlarına olumlu yönde katkı sağlamaktadır.  

 

Resim 31- Angela Mellor h. 19 cm 

(Sasha Wardell Slip Casting s.104) 
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3.BÖLÜM 

IġIK GEÇĠRGENLĠK ÖZELLĠĞĠNĠ KULLANARAK ÇALIġAN 

SANATÇILAR, KULLANDIKLARI TEKNĠKLER VE ÇALIġMALARINDAN 

ÖRNEKLER 

3.1.ANGELA MELLOR (ĠNGĠLTERE) 

 

Angela Mellor kemik porseleninin anavatanında, kemik porseleniyle çalıĢan 

seramik sanatçılarından birisidir. Manchester Üniversitesi Sanat ve Tasarım 

bölümünden mezundur. Mezuniyetinden sonra Peter Lane ile birlikte Doğu Anglia 

Üniversitesi‟nde porselenle ilgili, daha sonrasında ise Sasha Wardell‟le Fransa‟da 

kemik porseleni ile ilgili çalıĢmıĢtır. Yirmi yılı aĢkın süredir porselen ve kemik 

porselen üzerine araĢtırma ve çalıĢmalar yapmaktadır. 1994 yılında Batı 

Avustralya‟ya taĢınan sanatçı kendi atölyesini açarak tüm zamanını seramik yaparak 

geçirmiĢtir. 1995/96 yıllarında egzotik bitkileri ve Asya seramiklerini araĢtırmak için 

Endonezya‟da yaĢamıĢ, 1997 yılında ise organik formlardan, egzotik bitkilerden 

kısacası doğadan esinlenerek, porselenin ıĢık geçirgenlik özelliğini ön plana 

çıkararak yeni çalıĢmalarını yapmaya baĢlamıĢtır. Angela Mellor 2006 yılında 

Ġngiltere‟ye geri dönmüĢ, Ely, Cambridge‟deki atölyesini ve galerisini açmıĢtır. 

 

Resim 32-Angela Mellor Ely, Cambridge Atölyesinin DıĢtan GörünüĢü 

Fotoğraf (Oya AĢan) 
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 Angela Mellor‟ın ıĢık geçirgenliğini ön plana çıkararak yaptığı iĢlerinde daha 

çok çevre, manzara, sahil, ıĢık gibi doğal faktörlerinin etkileri görülmektedir. Sanatçı 

doğada bulunan çok çeĢitli organik formların doğayla olan birlikteliklerini, eserlerine 

yansıtmaktadır. Sanatçı Buzul IĢık serisi olarak adlandırdığı iĢlerinde Antartika 

buzullarının dokularından, buzul katmanlarının ıĢık ile oluĢturduğu etkilerinden ve 

dokularından esinlenmiĢtir. YapmıĢ olduğu bir diğer seri ise Okyanus Serisidir. On 

sekiz ayı aĢkın süre üzerinde çalıĢılmıĢ olan bu seri, yapım aĢaması sırasında yapay 

ıĢık kaynaklarından yararlanılarak kemik porselen formlardan ıĢığa daha duyarlı 

yüzeyler elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. Kutsal IĢık olarak adlandırdığı bir diğer 

serisinde ise güneĢ sistemi, Samanyolu, galaksiler, gezegenler ve bunların ıĢıkları, 

esin kaynağı olarak çalıĢmalarına yansımıĢtır. 

Angela Mellor da tıpkı diğer seramik sanatçıları gibi seramiklerini yaparken 

kendine özgü bir takım teknikler kullanmıĢtır Bu tekniklerden bir tanesi kağıt 

porselen çamuru tekniğidir. Kağıt döküm porselen çamuru kullanarak Ģekillendirdiği 

kâselerinde kağıdın ince ve narin yapısını açıkça görülmektedir. Döküm ile 

Ģekillendirdiği kaselerinin ağız kısmında kağıt porselen çamuru kullanmaktadır. Bu 

yöntemle piĢirim sürecinde kemik porselen ürünlerin, Ģeklini kaybetmesini 

engellemektedir. Mellor‟ın kağıt porselen kullanarak Ģekillendirdiği çalıĢmalarının 

yapım aĢamasını kısaca anlatmak gerekirse, ilk olarak sanatçı kağıt döküm porselen 

çamurunu dokulu alçı kalıpların üzerine basarak doku kazanmasını sağlar. 

 

Resim 33-Doğadan esinlenerek hazırladığı alçı kalıplar 

Fotoğraf (Oya AĢan) 
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Resim 34-Alçı kalıbın üzerine kağıt porselen uygulaması 

Fotoğraf (Oya AĢan) 

Alçı kalıbın üzerine uygulanan kağıt porselen çamurunun üzerindeki fazlalığı 

alarak 2-3 mm kalınlığında kağıt porselen plakalar hazırlar. 

 

Resim 35-Fırça ile fazla çamur alınırken 

Fotoğraf (Oya AĢan) 

Hazırlanan kağıt porselen plakalar çanak kalıpların ağız kısımlarına 

koyulduktan sonra döküm yapılarak kemik porselen kaseler Ģekillendirilir. 

Kurutulduktan sonra, 1000 
o
C de ön piĢirimleri yapılır. Formların mukavemet 

kazanmasından sonra zımpara ve rötuĢ iĢlemine baĢlanır. RötuĢ iĢlemi sonrasında 

1240 
o
C de set (destek kalıp) kullanılmadan raflara alümina serpilerek piĢirim iĢlemi 

gerçekleĢir. Ağız kısmında kullanmıĢ olduğu kağıt porselen çamuru kaselerin ağız 

kısmında oluĢan deformasyonu engeller ve kağıdın doğal yapısıyla da bir birliktelik 
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yaratarak daha özgün sonuçlar çıkmasını sağlar. 

 

Resim 36- Angella Melor Kemik Porselen Döküm 

(www.angelamellor.com) 

 

 

Resim 37-Angella Melor 14,5x9 cm Kemik Porselen Döküm 

(www.angelamellor.com) 
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Resim 38- Kağıt Döküm Kemik Porselen 

(www.angelamellor.com) 

 

    

Resim 39-Kemik porselen Kağıt Döküm     Detay 

(www.angelamellor.com) 

 

Angela Mellor kağıt porselen kullanarak Ģekillendiği çanaklarını 1000 
o
C de 

ön piĢirimi yaptıktan sonra suda çözünen tuzlarla dokularını ortaya çıkaracak Ģekilde 

renklendirir, böylece saydamlık özelliğinin kaybolmadan renkli dokular elde eder. 
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Resim 40-Kemik porselen döküm suda çözünen tuzlarla dekorlanmıĢ kase 16x11 cm     

(www.angelamellor.com) 

 

Sanatçı kağıt porselenle Ģekillendirdiği çanaklarının dıĢında, normal döküm 

yaparak Ģekillendirdiği kaselerin yüzeylerini de suda çözünen tuzlarla renklendirerek 

saydamlık özelliğini kaybetmeden değiĢik doku ve ıĢık geçirgen yüzeyler elde eder. 

 

Resim 41-Kemik Porselen Döküm Suda Çözünen Tuzlarla DekorlanmıĢ Kaseler 12x9 cm;10x12 

cm  

(http://www.angelamellor.com) 
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Resim 42-Kemik porselen döküm suda çözünen tuzlarla dekorlanmıĢ kase 11,5x8 cm 

(www.angelamellor.com) 

 

 

Resim 43-Kemik porselen döküm suda çözünen tuzlarla dekorlanmıĢ kase 11x7 cm 

(www.angelamellor.com) 

 

Mellor son yıllarda çıkartma dekor yöntemi kullanarak çeĢitli desenlerde 

kaseler yapmıĢtır. Döküm ve kuruma aĢamasından sonra 1000 
o
C de ön piĢirim 

yapılan çanaklar, daha sonra 1240 
o
C de deformasyonunun önlenmesi için baĢ aĢağı 

olarak setin üzerinde yarım saat 1240 
o
C de bekletilerek piĢirimleri gerçekleĢtirilir. 
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Resim 44-Mellor’ın Atölyesinde kullandığı seter(destek kalıp) 

Fotoğraf (Oya AĢan) 

 

  Setin (destek kalıp) üst yüzeyine sulandırılmıĢ alüminyum oksit bir fırça 

yardımı ile uygulanır. Bu uygulama piĢirim sonrasında set ile çanağın birbirine 

yapıĢmamasını ve piĢirim sonundan birbirinden hasarsız olarak ayrılmasını sağlar.  

SulandırılmıĢ alüminyum oksidin set kalıbının her yerine uygulandığından emin 

olmak için, Mellor sulandırılmıĢ alüminyum oksidin içine bir parça gıda boyası 

koyar böylece renkli sıvı, beyaz bünyenin üzerinde kolayca algılanır. 

 

Resim 45-Gıda Boyası koyarak Sulandırdığı Alüminyum Oksit 

Fotoğraf (Oya AĢan) 
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Resim 46-Alüminyum Oksit UygulanmıĢ Set(destek kalıp) 

Fotoğraf (Oya AĢan) 

  

Resim 47-Setin(destek kalıp) üzerine piĢirilmek üzere ters olarak kapatılan kase 

Fotoğraf (Oya AĢan) 

 

Resim 48-PiĢirim Öncesi 

Fotoğraf (Oya AĢan) 
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1240 
o
C de piĢirilen ürünler son olarak çıkartma dekorları yapılarak 

sonuçlandırılır. 

 

Resim 49-Çıkartma Dekorlu Kaseler 

Fotoğraf (Oya AĢan) 

 

 

Resim 50- Çıkartma Dekorlu Kaseler 

Fotoğraf (Oya AĢan) 

 

Yirmi yılı aĢkın süredir kemik porseleni ile çalıĢan sanatçı, doğadan 

esinlenerek yaptığı saydam formlarıyla dünyada kemik porseleni ve porselenle 

çalıĢan çağdaĢ seramik sanatçıları arasında yer almaktadır. Sanatçı halen 

Ġngiltere‟nin Cambridge Ģehrindeki atölyesinde çalıĢmalarına devam etmektedir. 
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3.2.ARNE ASE (NORVEÇ) 

 

Arne Ase yaklaĢık otuz yıldır seramikle uğraĢmaktadır. 1940 yılında 

Norveç‟in Gauler Ģehrinde doğmuĢtur. Seramik eğitimini Bergen Sanat 

Akademisi‟nde almıĢ, eğitimini tamamladıktan sonra Uluslararası Sanat 

Akademisi‟nde eğitmen olarak çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Ase‟in seramik eğitimine 

baĢlaması tesadüf eseri olmuĢtur. Mimarlık eğitimi almak isteyen sanatçı seramik 

bölümüne kabul edilerek eğitimine baĢlamıĢ ve günümüze kadar kesintisiz olarak 

çalıĢmalarını devam etmiĢtir. 1960‟lı yılların ortasında sanatçı ilk olarak 

dıĢavurumcu seramik soyut heykeller yapmıĢtır. Arne Ase Norveç‟te geleneksel 

çömlekçilikten modern heykeller yapan ilk seramik sanatçısıdır. Sanatçı bir süre aynı 

tarzda heykel çalıĢtıktan sonra, yapmıĢ olduğu heykellerde kullanmıĢ olduğu 

çamurun onun duygularını ifade etmesinde yeterli olmadığını düĢünerek yeni 

malzemeler aramaya baĢlamıĢtır. Bu arayıĢ sanatçıyı Porselen çamuruna 

yönlendirmiĢtir. Porselen çamuruyla çalıĢmaya baĢladığı zaman çalıĢmalarına yeni 

bir yön vermek için saydamlık özelliği ile ilgili çalıĢmalar yapmaya baĢlamıĢtır. Ase 

porselen çamurunu kullanarak kendine özgü tekniğiyle saydam kaseler yapmaktadır. 

DeğiĢik kase formlarıyla ilgili olarak çalıĢmalarına baĢlamıĢ, duygu ve düĢüncelerini 

ifade etmek için onları kullanmıĢtır. GörünüĢte bu formlar yalnızca basit bir kase 

formu olarak görünse de, gerçekte formları ustaca tasarlanmıĢ, yüzey kısımlarını ise 

büyük bir ustalıkla bezemiĢtir. Bu kaselerin yüzeye oturan ayak kısımları çok 

küçüktür. Bu özellik Sanatçının kase formlarını daha dinamik bir hale sokmaktadır. 

 

Resim 51- Su Erezyon Tekniğiyle yapılmıĢ kase 

(http://www.arneaase.com/gallery.html) 
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Sanatçı bisküvi ve renklendirme iĢlemine baĢlamadan önce ham bünyenin 

üzerinde su erozyon tekniğini kullanarak yüzeyde çeĢitli rölyef etkileri elde eder. Bu 

rölyef etkisini elde ederken maskeleme tekniği kullanır. Daha sonra bir sünger 

yardımıyla silinen yüzeyde suyun aĢındırıcı özelliği kullanılarak çeĢitli dokular elde 

edilir. Sanatçı tasarlamıĢ olduğu formları bir tuval, bir kağıt gibi kullanarak kendine 

özgü yöntemler kullanarak bezemektedir. Suda çözünen demir, nikel krorit, 

potasyum dikromat gibi metal tuzlarıyla formlarını renklendirir. Bu renklendirmeye 

baĢlamadan önce gomelak kullanarak maskeme yapar Bu maskeleme sonrasında 

boyaları uygulayarak istediği etkileri elde eder. RenklendirmiĢ olduğu çalıĢmalarında 

renklerin dağılımı yüzeyle olan uyumu büyük bir armoni içindedir.  

Sanatçı suda çözünen metal tuzları ile ilgili birçok araĢtırma yapmıĢtır. 

KullanmıĢ olduğu metal tuzları son derece zehirli olup uygulanması sırasında çok 

büyük özen ve dikkat gerektirmektedir. KullanmıĢ olduğu bu boyalar sanatçıya çok 

geniĢ bir renk yelpazesinde çalıĢma imkanı vermektedir. Bünye tarafından emilen bu 

boyalar piĢirim sırasında akma gibi sürprizlere yer vermemekte ve uygulandığı gibi 

çıkmaktadır. Uygulama kolaylığı sağladığı için sanatçı bu boyaları birçok solüsyonla 

karıĢtırmaktadır. (Gliserin, ġekerli su) Ase bu suda çözünen boyalarla çalıĢırken 

sırsız porselenler kullanır ve daha sonra 1280 
o
C de indirgen bir ortamda 

piĢirimlerini gerçekleĢtirir. 

 

 

Resim 52-1280 
o
C Maskeleme tekniği 

(http://www.arneaase.com/gallery.html) 
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Resim 53- Maskeleme ve Metal Tuzlarla Renklendirme 

(http://www.arneaase.com/gallery.html) 

 

 

Resim 54- Transparan Kase 

(http://www.arneaase.com/gallery.html) 

 

Sanatçının 2009-2010 yıllarında gerçekleĢtirdiği bir diğer proje ise uv ıĢıkta 

fosforlu bir görünüm alan kaseleridir. Porselen kaselerine uyguladığı uv boyalar uv 

ıĢıkta bakıldığında fosforlu olarak parlamaktadır. 
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Resim 55-Uv Boyalarla BoyanmıĢ Pano 

(http://www.arneaase.com/gallery.html) 

Sanatçı yapmıĢ olduğu seramikleri ritmik bir müziğe benzetmektedir. 

Çizgiler, dokular, kareler, bu çizgilerin oluĢturduğu optik oyunlar tıpkı ritmik bir 

müzik gibidir. Kendi içinde belli bir armonisi ve kendine özgü bir estetiği vardır. 

Sanatçı tecrübelerini 1989 yılında Water Color on Porcelain adlı kitapta toplamıĢtır. 

Bu kitabı dünyanın birçok yerindeki kütüphanelerde bulmak mümkündür. Sanatçı 

halen Norveç‟teki Atölyesinde çalıĢmalarına devam etmektedir. 

 

3.3.ARNOLD ANNEN (ĠSVĠÇRE) 

 

Arnold Annen uzun yıllardan beri dünyaca tanınmıĢ ünlü bir seramik 

sanatçısıdır. Japonya‟da ve Avrupa‟nın çeĢitli yerlerinde birçok önemli ödül 

kazanmıĢtır. Kısaca hayat hikayesinden bahsedecek olursak, 1952 yılında Ġsviçre‟ nin 

Gstaad Ģehrinde doğmuĢtur. Bern Tasarım Okulu‟nda eğitim almıĢ ve 1989 yılında 

Basel‟de kendi atölyesini kurmuĢtur. Arnold Annen‟nın en çok bilinen eserleri 

Limoges Porselen Çamurundan torna ile Ģekillendirdiği kaseleridir. Kendine özgü 

tekniğiyle kağıt kadar ince, benzersiz, saydam kaseler yapmaktadır. Annen her 

zaman yeni yöntemler deneyerek kendine özgü teknikler bulup, bu teknikleri yeni 

çalıĢmalarında kullanmaktadır. Sanatçı 1991 yılında tasarladığı ince ve geçirgen 

kaselerini kendine özgü bir yöntemle lateks kullanarak maskelemiĢ ve sonrasında 

astarlayarak çok özgün dokular elde etmiĢtir. Annen ilk önce tornada Ģekillendirme 

iĢlemini gerçekleĢtirmektedir. ġekillendirme iĢlemi yaklaĢık dört saat sürmektedir. 
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Daha sonra sanatçı Ģekillendirdiği parçaların fazla suyunu ve üzerindeki balçık 

tabakasını temizledikten sonra iki adet Ģaloma yardımıyla formun deri sertliğine 

gelinceye kadar kurumasını sağlamaktadır. ġekillendirmiĢ olduğu porselen kase için 

piĢirim sırasında deformasyonunu önlemek amacıyla set hazırlamaktadır. Hazırlanan 

bu parça, kase ile aynı porselen çamurundan yapılmaktadır. Çanak deri sertliğine 

gelince içi ve dıĢı belirli bir inceliğe gelinceye kadar inceltilir daha sonra form set 

olarak kullanılmak üzere yapılan diğer parçanın üzerine ters olarak yerleĢtirilir. 

Annen kasenin istediği inceliğe gelmesi için yaklaĢık sekiz saat uğraĢmaktadır. 

 

Resim 56- Ġnceltme iĢlemi sırasında 

(Porcelain and Bone China  25. Sayfa) 

Kase Set kalıbın üzerine baĢ aĢağı koyulduktan sonra ince demir bir alet 

yardımıyla inceltilmeye devam edilir. Çanaklar yaklaĢık 1 mm kalınlığa ulaĢtığında, 

dıĢ yüzeyinin bezenmesi için lateks uygulamasına baĢlanır. 

 

Resim 57-   Lateks uygulaması yaparken 

(Contemporary Porcelain s. 25) 
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Annen lateksi, çanağın ayak kısmından ağız kısmına doğru istediği dokularla 

uygulamaktadır. ÇalıĢırken lateksin hemen kuruması için Ģaloma kullanır. Çanak 

istenilen Ģekilde maskelendiği zaman Ģaloma yardımıyla kurutur. Üzerine uygulanan 

lateks kuruduktan sonra son aĢama olarak porselen astarla astarlanır ve yine Ģaloma 

ile kurutulur. 

 

Resim 58- fırça ile astarlama iĢlemi 

(Jane Perryman Naked Clay S.98) 

 

 

Resim 59-  puarla astarlama iĢlemi 

(Contemporary Porcelain s. 25) 

http://www.swissceramics.ch/member/annenarnold/index_en.html
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 En son lateks çanağın üzerinden soyularak setin üzerinde baĢ aĢağı olarak 

1260 
o
C derecede ağır indirgemeli ortamda piĢirilir.  

 

Resim 60- Lateks yüzeyden sökülürken 

(Contemporary Porcelain s. 25) 

Annen torna ile Ģekillendirdiği kaselerinde, bembeyaz ve saydam yüzeyler 

elde etmek için çamurun sınırlarını zorlayacak kadar ince çalıĢmayı tercih 

etmektedir, Bazı eleĢtirmenler Arnold Annen‟nın iĢlerini “Beyaz Altın” olarak 

adlandırırlar. Sanatçı beyazlık ve saydamlık kalitesini yükseltmek için 1260 
o
C de 

ağır indirgemeli bir ortamda çanaklarını piĢirmektedir. Ayrıca deformasyonlarını 

engellenmek için piĢirim sürecinde 900-1260 
o
C arasındaki periyodu yaklaĢık bir 

buçuk saat yapmaktadır. 

 

Resim 61- Arnold Annen dekorlu ıĢık geçirgen  kaseler 

(http://ceramartist.blogspot.com/) 

http://ceramartist.blogspot.com/
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Resim 62- Lateks ve astarlama tekniği Arnold Annen 1992 R.44 cm 

(Contemporary Porcelain s. 9) 

Annen‟nin bir diğer tekniği geliĢtirmesi ise;1993 den sonra küçük boyutlu 

çalıĢmak yerine daha büyük boyutlu porselen heykeller yapmaya baĢlamasıyla 

baĢlar. BoĢluk uzay, ıĢık temalı bu çalıĢmalarının kendine özgü dokularını elde 

etmek için yine astar uygulaması yapmaktadır.  ÇalıĢmalarına baĢlamasından birkaç 

yıl sonra ilk ilkel fosil formlarını yaratmaya baĢlamıĢtır. Bu formları Stichtyomitra 

ve Archaeodictyomitra olarak adlandırılmıĢtır. 

 

 

Resim 63-Arnold Annen Archaeodictyomitraadlı 

(Jane Perryman Naked Clay S.98) 

http://www.swissceramics.ch/member/annenarnold/index_en.html
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Resim 64- Arnold Annen Archaeodictyomitraadlı 

(http://www2.citypaper.com/arts/story.asp?id=9660) 

 

Annen'ın tasarladığı bu büyük boyutlu porselen iĢler çok değiĢik saydamlık 

özelliği gösterir.  Sert dokulu (iskelet gibi) görünmesine rağmen çok güçlü saydamlık 

ve gölge özelliği gösterir.  

Annen saydamlık özelliğine sahip bu dokulu iĢlerini kalıba sıvayarak 

Ģekillendirmektedir. Ġlk önce tornada Ģekillendirdiği füze Ģeklindeki ana gövdenin iki 

parçalı kalıbını alır. Daha sonra bu ana gövdenin üzerine monte etmek üzere küçük 

konik formlar hazırlar ve aynı Ģekilde onların da kalıbını alır. Alçı kalıplar bir süre 

kurutulduktan sonra içine çamur basılarak Ģekillendirme yapılır. Ġstediği sonucu elde 

edebilmek için Annen Ģekillendirmek için kullandığı çamurun içine mantar ve strafor 

parçaları koymaktadır, böylece piĢirim sonrasında kendiliğinden doğal delik ve 

boĢluklar oluĢmaktadır. Ayrıca kullandığı bu malzemeler piĢirim öncesinde iĢlerin 

daha mukavemetli olmasını, piĢirim sonrasında ise yanarak bünyeden uzaklaĢtıkları 

için heykellerin daha hafif ve saydam olmasını sağlarlar. 

Heykelin ana gövdesi ve küçük konik parçaları deri sertliğine geldiğinde 

porselen astar kullanılarak birleĢtirilir ve ilki indirgen ortamda olmak üzere iki kez 

1260 
o
C de piĢirilir. Ġndirgen ilk piĢirimin ardından astarlanan heykel tekrardan 

piĢirilir ve timsah derisi olarak tanımlanan doku elde edilir. 

http://www2.citypaper.com/arts/story.asp?id=9660
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Resim 65-Arnold Annen Archaeodictyomitraadlı heykelinin yapım aĢamaları 

(Porcelain and Bone China s. 50) 

 

Resim 66-  Arnold Annen Archaeodictyomitraadlı 

(http://picsicio.eu/image/8455559a/) 
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Resim 67-Archaeodictyomitra Kalıba sıvayarak ĢekillendirilmiĢ porselen ve mantar karıĢımı 

Çamur 2.2 m.x 1.75 m 1260 
o
C (1998-2001) 

(Porcelain and Bone China s. 51) 

Arnold Annen'ın kullandığı bir diğer teknik ise Ģaloma kullanarak bünyeden 

küçük parçalar kopardığı tekniğidir. Bu teknik kendisi tarafından tesadüfen 

bulunmuĢ ve bunun sonunca birçok güzel iĢe imza atmasına sebep olmuĢtur. Annen 

bir gün bir iĢini hızlıca kurutmak için Ģaloma kullanmıĢtır. Bu kurutma sırasında 

hızlıca kuruyan parçalar yüzeyden kopmaya baĢlayınca doğal katman katman ayrılan 

bir doku ortaya çıkmıĢtır. Bu tesadüfi olaydan iki yıl sonra Annen bu yöntemi özgün 

iĢler yapmak için geliĢtirilebilecek bir teknik olduğunu düĢünmüĢ ve yeni iĢler 

yapmak için çalıĢmalara baĢlamıĢtır. 

 

Resim 68- Arnold Annen Ģalome tekniğiyle yapılmıĢ eserler 

(http://www.swissceramics.ch/member/annenarnold/index.html) 

http://www.swissceramics.ch/member/annenarnold/index.html


62 

 

Avrupa‟da birçok seramik sanatçısının tercih ettiği gibi Arnold Annen da 

Limoges (TM10) kullanmaktadır. Arnold Annen bu tekniği uygularken ilk olarak 

döküm ile Ģekillendirdiği parçaları deri sertliğine gelinceye kadar kurutur. Deri 

sertliğine gelen formları gazlı Ģaloma yardımıyla hızlıca kurutulmaya baĢlar. 

Kuruyan yüzeyden yer yer kopmaya baĢlayan parçalar çok doğal ve özgün bir doku 

ortaya çıkmasını sağlar. Kuruyan yüzeyin çatlamasının engellenmesi için zaman 

zaman pistole aracılığıyla porselen astar sıkılarak hem değiĢik bir yüzey elde 

edilmesi hem de yüzeyin nemlenmesi sağlanır. Doğal dokuların yakalanmasından 

sonra form kurumaya bırakılır. Kuruma aĢamasından sonra ağır indirgen ortamda 

1250 
o
C de piĢirimi gerçekleĢtirilir.1250 

o
C baĢ aĢağı set ile birlikte piĢen porselen 

formlar için hızlı bir piĢirim süreci uygulanır. Bunun sebebi ise deformasyonu 

engellemektir. 

 

Resim 69-ġaloma yardımıyla doku oluĢturulurken 

(Jane Perryman Naked Clay S.99) 

Arnold Annen uzun yıllardan beri değiĢik teknikler geliĢtirerek yapmıĢ 

olduğu özgün eserleri ile seramik dünyasında adından sıkça söz ettirmektedir. Kendi 

duygu ve düĢüncelerini daha iyi ifade edebilmek için sürekli seramiğin sınırlarını 

zorlayarak çalıĢmalarına devam etmektedir. Yeni teknik bulma konusundaki 

http://www.swissceramics.ch/member/annenarnold/index_en.html
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baĢarısını, kendine has yorumuyla birleĢtirerek çok baĢarılı iĢlere imza atmıĢ olduğu, 

iĢlerine bakılınca açıkça görülmektedir. Annen yeni projelerinde daha beyaz ve 

saydam iĢler yapmak, yeni teknikler geliĢtirmek için çalıĢmalarına aralıksız devam 

etmektedir. 

 

3.4.CHRIS WIGHT(ĠNGĠLTERE) 

 

Chris Wight kemik porseleninin benzersiz ıĢık geçirgenliği özelliğinden 

etkilenerek bu konuyla ilgili birçok çalıĢma yapan bir diğer seramik sanatçısıdır. 

Glasgow da doğmuĢ Ġskoçya‟nın batı kıyılarında büyümüĢtür. Küçüklüğünden beri 

her zaman doğada bulunan dokulu objelere ilgisi olmuĢtur. Küçükken ilgisini çeken 

bu konuyla ilgili Staffordshire Üniversitesinde Dekoratif sanatlar okuduğu 

zamanlarda araĢtırmalar yapmıĢtır. Lisans eğitimini Dekoratif sanatlarda bitirdikten 

sonra yine aynı üniversitede Seramik bölümünde yüksek lisans eğitimi almıĢtır. 

Yüksek Lisans eğitimi sırasında seramikle ilgili birçok yerden yararlanmıĢ ve tecrübe 

kazanmıĢtır. Örneğin Wedgwood. Burada kullanılan birçok teknoloji ile yakından 

çalıĢma fırsatı bulmuĢtur. Orda ilk defa Lithophane kalıpla tanıĢmıĢtır.( Gece 

lambaları, paneller ve abajur yapımında Lithophane kalıp tekniği Viktorian 

döneminde Ġngiltere‟de çok kullanılmıĢtır.) Wight tanıĢmıĢ olduğu bu teknikle ilgili 

bir süre araĢtırmalar yapmıĢ ve kullanmıĢ olduğu kemik porselenin üzerine fotokopi 

kadar net dokular taĢımasına ve ıĢık geçirgenliğini ön plana çıkarması konusunda 

yardımcı olmuĢtur.  

Chris Wight daha önce söylediğimiz gibi çalıĢmalarında genel olarak kemik 

porseleni kullanmaktadır. IĢık geçirgenlik özelliğini kullanarak yapmıĢ olduğu 

iĢlerde doku ön plandadır. Paneller, Vazo formları,  organik modüler diye 

adlandırdığı heykelleri yaptığı çalıĢmalarının sadece birkaçıdır. YapmıĢ olduğu 

çalıĢmalarında daha saydam yüzeyler elde edebilmek için kendine özgü teknikler 

kullanmaktadır. ÇalıĢmalarında genelde döküm ya da plaka yöntemi kullanır. Daha 

sonrasında kazıma, mühür, kalıba basma gibi tekniklerle çalıĢmalarının üzerindeki 

dokuları elde eder. 
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Paneller Seperatörler 

 

Chris Wight yaptığı seramikleri mimari bir yorumla iç mekan tasarımlarında 

seperatör ve panel olarak kullanır. Panellerinin genel özellikleri dokulu olması ve 

ıĢık geçirgenliğine sahip olmasıdır. Panellerin üzerine uyguladığı dokuların bazıları 

organik bazıları ise oyuncak askerler, çiftlik hayvanları, arabalar gibi çeĢitli oyuncak 

kesitleridir. Bu dokular ıĢıkla buluĢtuğunda canlıymıĢ gibi algılanır. 

 

Resim 70- Bir Seperatör Örneği 

(http://www.cone8.co.uk/) 

Bu panelleri Ģekillendirirken genellikle plastik kemik porselen çamuru 

kullanır. Plaka açıp Ģekillendirdiği disklerini bazen bisküvi öncesinde bazen çamur 

haldeyken kazıyarak mühür basarak dokulu hale getirir. Wight in yapmıĢ olduğu bir 

diğer panel ise mikroskoptan bakılıyormuĢ gibi bir his veren adete hücre yapısı 

inceleniyormuĢ gibi görünen disk panellerdir. YapmıĢ olduğu diskleri panel haline 

getirmek için bir camın üzerine monte eder ya da alüminyumdan çerçeve yaptırır. 

KullanmıĢ olduğu camın yardımıyla ıĢık geçirgenliğini sağlamıĢ olur. 
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Resim 71-Hücre kesitli panel detay 

(http://www.cone8.co.uk/) 

 

 

Resim 72- Yapım aĢmasından fotoğraflar 

(http://www.cone8.co.uk/) 
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Resim 73- Seperatör Detay 

(http://www.cone8.co.uk/) 

 

 

Resim 74- IĢık Geçirgen Duvar Panosu 

(http://www.cone8.co.uk/) 
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Wight‟ın bir diğer çalıĢması ise aynı birimlerin tekrarıyla oluĢturduğu 

heykelleridir. Yine ıĢık geçirgenliğinin ve dokuların ön planda olduğu çalıĢmalarında 

döküm kemik porselen çamuru kullanır. Kalıp yöntemiyle Ģekillendirdiği 

parçalarının piĢirimini yapmadan önce el matkabı yardımıyla kazıma ve inceltme 

iĢlemlerini yapar. Daha sonra her birinin alt kısımlarına piĢirim sırasında yapıĢma ve 

deformasyonu engellemek için alüminyum oksit serper. Daha sonra 1260 
o
C de 

piĢirimini yapar. 

 

Resim 75-Yapım AĢamasından Fotoğraflar 

(http://www.cone8.co.uk/) 
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Resim 76- Birim tekrarlı heykeller 

(http://www.cone8.co.uk/) 

 

Resim 77-Detay Fotoğrafları 

(http://www.cone8.co.uk/) 

Aynı birimlerin tekrarı ile yapmıĢ olduğu bir çalıĢmalarından biri Taç 

OluĢumu (Corona Formulation) olarak adlandırmıĢtır. Yine tek bir birimin 

tekrarından oluĢmaktadır. Alçı kalıpların üzerine döküm kemik porseleni ya da elde 

Ģekillendirdiği birimlerin çok ince, hassas ve kırılgan olma özelliklerinden dolayı 

direk olarak alüminyum oksitle badana edilmiĢ fırın raflarının üzerine bir cımbız 

yardımıyla dizer. 
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Daha sonra birimlerin uç kısımlarını birbirine temas edecek biçimde istediği 

Ģekilde yine fırın rafların üzerinde düzenlemesi yapılır. Daha sonra yapmıĢ olan 

birim tekrarlı formlarının üzerleri deformasyonunun engellenmesi amacıyla 

alüminyum oksit serpilerek setler yapılır. En son aĢama olarak ta 1260 
o
C‟de 

piĢirimlerini gerçekleĢtirilir. 

 

 

Resim 78- Yapım aĢaması 

(http://www.cone8.co.uk/) 
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Resim 79- Chris Wight Corona Formulation 

(http://www.cone8.co.uk/) 

 

Resim 80- Corona Formulation Detay Fotoğrafları 

(http://www.cone8.co.uk/) 
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Resim 81- ġekillendirme aĢaması 

(http://www.cone8.co.uk/) 

 

Resim 82-Yine aynı yöntemlerle Ģekillendirilen Halka (Ring) Formları 

(http://www.cone8.co.uk/) 
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Wight aynı birimlerin tekrarı ile daha birçok proje yapmıĢtır, Bu projeleri 

Organic Modular Construction( Organik Modüler Yapılar), Corona Formation(Taç 

Formülasyonu) Tetrapods (Terapotlar) Curvilinear Construction (Eğrisel Yapılar) 

Strands (Ġplik Dizi ) Ring Forms (Halka Formlar) olarak özetleyebiliriz. 

Vazo Formları 

Chris Wight‟ın kendine özgü tekniklerini kullanarak yaptığı bir diğer projesi 

ise yine kemik porselen kullanarak yaptığı vazo formlarıdır. Diğer iĢlerinde olduğu 

bu çalıĢmalarında da yine doku ve ıĢık geçirgenlik özelliklerini bir arada 

kullanılmıĢtır. Döküm kemik porseleni kullanılarak Ģekillendirilen vazo formları 

1000 
o
C 'lik ön piĢirim sonrasında mukavemet kazandırılarak el matkabıyla çeĢitli 

kazımalar yapılarak değiĢik dokularla bezenir. Bu inceltme ve doku ile bezeme 

iĢleminden sonra 1260 
o
C de elektrikli fırında piĢirilir. 

 

Resim 83-Yapım AĢamasından Fotoğraflar 

(http://www.cone8.co.uk/) 

http://www.cone8.co.uk/construction-organic-modular/
http://www.cone8.co.uk/construction-corona-formation/
http://www.cone8.co.uk/construction-tetrapods/
http://www.cone8.co.uk/construction-curvilinear-construct/
http://www.cone8.co.uk/construction-strands/
http://www.cone8.co.uk/construction-ring-forms/
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Resim 84- Chris Wight IĢık geçirgen kemik porselen vazolar 

(http://www.cone8.co.uk/) 

 

Resim 85- Chris Wight Kemik Porselen 

(http://www.cone8.co.uk/) 
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Yirmi yılı aĢkın süredir, kemik porselen kullanarak çok çeĢitli projeler yapan 

Chris Wight doğadan esinlenerek yaptığı dokulu ve saydam porselenleri ile dünyanın 

dört bir yanında karĢımıza çıkmaktadır. Kendine has teknikleri ve üslubuyla adını 

sıkça duyduğumuz bu sanatçının bugün Ġngiltere ve Japonya'daki birçok müze 

koleksiyonunda eserleri bulunmaktadır. 

 

3.5.DOROTHY FEIBLEMAN (AMERĠKA) 

 

. Dorothy Feibleman‟ın dünyada porselen ile ilgili en çok deneme yapmıĢ 

seramik sanatçıları arasında olduğu söylenir. Amerika da doğmuĢtur Seramik 

eğitimini Amerika‟ da Rochester Teknoloji Enstitüsü‟nde almıĢtır. 1969 yılında 

Nerikomi ya da Neriage tekniği olarak bilinen renkli çamur tekniğiyle ilgili 

çalıĢmalar yapmaya baĢlamıĢtır. ÇalıĢmalarında renkli porselen çamurlarını bir araya 

getirip değiĢik dokular elde etmiĢtir. ÇalıĢmalarının yapısal özelliği renkli çamurların 

oluĢturduğu özgün dokulara, desenlere ve ıĢık geçirgenliğine sahip olmasıdır. 

ÇalıĢmalarının ilham kaynağı antik minyatür cam mozaikler ve Murano cam 

boncuklarıdır. Ġlk olarak bu renkli yapıdaki camları inceleyerek bu etkiyi porselende 

nasıl yakalayacağı konusunda çalıĢmalar yapmıĢ, daha sonra Japonların Nerikomi, 

Neriage diye bilinen renkli çamur tekniğini araĢtırmaya baĢlamıĢ ve bu tekniği daha 

iyi çözümleyebilmek için aletlerini, kullandığı çamurlarını sürekli değiĢtirip, 

geliĢtirmiĢtir. Kullandığı malzemeleri iyi tanımak, özelliklerini bilmek sanatçıyı tam 

olarak istediğine ulaĢması konusunda yardımcı olmuĢtur.  Ġlk olarak seramik takılar 

yaparak renkli çamur çalıĢmalarına baĢlamıĢ sonrasında vazo, çanak gibi üç boyutlu 

formlara geçiĢ yapmıĢtır. 
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Resim 86- Dorothy Feibleman renkli çamurla Ģekillendirdiği kolye 

(Peter Lane Contemporary Porcelain s 127) 

1969 yılında baĢlamıĢ olduğu renkli çamur tekniğini kullanırken çamurların 

birbirine iyi yapıĢması için gerekli olan elementleri, kurutma ve piĢirim süreciyle 

ilgili birçok araĢtırma yapmıĢtır. Aynı çamurdan değiĢik dokular yapıp farklı 

sıcaklıklarda piĢirimler yapmıĢ ve en uygun sıcaklıkları ve malzemeleri bulmuĢtur. 

1973 yılında Ġngiltere‟ye taĢınarak ilk atölyesini açmıĢ ve seramikle ilgili zamanını 

Japonya ve Ġngiltere olmak üzere ikiye ayırmıĢtır. Renkli çamur tekniğini geliĢtirmek 

için sık sık Japonya‟ya gitmiĢ ve o tarihten 2001 yıllına kadar Inax, Tokoname, 

Shigaraki Seramik Kültürel Parkı, Shigaraki, Seto Seramik ve Cam merkezi gibi 

önemli yerlerde araĢtırmalarına devam etmiĢtir. 

  ÇalıĢmalarının bir sonucu olarak 1984 yılında geliĢtirmiĢ olduğu renkli 

yumuĢak-porselen çamur reçeteleri Potterycraft Ģirketi tarafında üretilerek seramikle 

uğraĢan insanlara satılmıĢtır. Ġngiltere‟deki atölyesinden sonra Tokoname Japonya‟da 

kendi atölyesini açmıĢ ve Japonya da birçok önemli okulda ders vermiĢtir. Dünyaca 

ünlü birçok müze ve galeri koleksiyonlarında eserleri bulunmaktadır. Atölyesindeki 

çalıĢtay da nerikomi ve zogan tekniği ile ilgili eğitimler vermektedir. Katılımcılar 

çalıĢtay sonunda renkleri nasıl karıĢtıracaklarını, nasıl doku elde edeceklerini 

öğrenmektedirler. 1995 yılından sonra sadece saydamlık özelliği gösteren bembeyaz 

porselen çamurlarıyla birlikte renkli porselen çamurları kullanarak çalıĢmalarına yeni 

bir yön vermiĢtir. O günden günümüze renkli çamurlarla transparanlık özelliği 

gösteren formlar yapmaktadır. 
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 Dorothy Fiebleman çalıĢmalarını yaparken baĢka disiplinlerden de etkilenerek 

bu etkileri iĢlerine taĢımıĢtır. Örneğin sushi yapımı ona katman katman yaptığı 

seramikleri konusunda bir ilham kaynağı olmuĢtur. Yeni bir tekniğe baĢlarken o 

tekniğe tam anlamıyla hakim olabilmek için gerekli olan aletlerini bile kendisi 

yapmıĢtır. Çünkü düĢünerek yapılan bu aletler uygulama sırasında tüm beklentilerini 

tam olarak karĢılamıĢtır. 

 

Resim 87-Çıta ve aletlerinden bir görünüm 

(Contemporary Pottery Decoration, John Gibson 80) 

 Fiebleman genelde eskiz yapmadan çalıĢmayı tercih eder, yapmak istediği 

doku, renk uyumlarına ve forma çalıĢmaya baĢladığı zaman karar vermektedir. Anlık 

ortaya çıkan bu dokular daha çok sanatçının ilgi alanları ve kiĢisel beğenileri 

doğrultusunda ĢekillenmiĢtir. Sanatçı çamurunu hazırlarken genellikle çeĢitli beyaz 

toz porselenler kullanır. Bu beyaz çamuru hazır aldığı renklendiricilerle ya da 

oksitlerle renklendirir. DeğiĢik dokular elde etmek için değiĢik çamur bünyeleri 

kullanır. Örneğin Parian porselenin içerisine çeĢitli hammaddeler ekleyerek parlaktan 

mata birçok çeĢit çamur elde etmektedir.  Kullanacağı renklendiriciyi çamurla 

karıĢtırmadan önce değirmende öğüterek daha iyi karıĢmasını sağlamaktadır. 

Genellikle kuru bünyeyi renklendirmektedir. Fiebleman geniĢ bir renk skalasında 

çalıĢmayı tercih etmiĢtir, bu sebeple deneme yaparken %0,5‟den baĢlayarak %20‟e 

kadar değiĢen oranlarda renklendiricileri ekleyerek denemeler yapmaktadır. Bu 

denemelerin en uygun piĢirim derecesini bulmak için piĢirim sürecinde yine bir dizi 

deneme yapmaktadır. YapmıĢ olduğu renkli çamurları doku yapma sırasında 

birbirine yapıĢtırmak için aynı çamuru sulandırarak astar haline getirir.  
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 Yapacağı formu Ģekillendirmeye çamur açmak için uygun kalınlıkta bir çıta 

seçerek baĢlar Daha sonra her renk için ayrı kumaĢ kullanarak, aynı kalınlıktaki 

plakalarını bir merdane yardımıyla açar. Kullanacağı renkleri genellikle birbirine zıt 

olabilecek renkler olarak seçer.  

.  

Resim 88-Plaka Açarken 

(Contemporary Pottery Decoration John Gibson s.80) 

Plakalarını açtıktan sonra etrafını düzgün bir Ģekilde keser ve farklı renkteki 

plakalarla birleĢtirir. BirleĢtirme iĢlemi sırasında plakaların birbirine iyi kaynaĢması 

için aynı çamurdan hazırlanmıĢ astar sürerek kaynaĢmasını sağlar. 

 

Resim 89-Astar sürerken 

(Contemporary Pottery Decoration John Gibson s. 81) 
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Resim 90-Katmanları birbirine kaynaĢtırırken 

(Contemporary Pottery Decoration John Gibson s.81) 

 

Astar sürerek birbirine kaynaĢtırılan farklı renkteki katmalardan belirli 

kalınlıkta Ģeritler kesilerek çizgili bir doku elde edilir.   

 

Resim 91-Çizgili Ģeritle kesilirken 

(Contemporary Pottery Decoration John Gibson s.81) 
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Resim 92- Doku oluĢturmak için kesilen Ģeritler 

(Contemporary Pottery Decoration John Gibson s.81) 

 

Kesilen Ģeritler tekrardan astarla birbirine yapıĢtırılır. Ve bir sistire 

yardımıyla üzerlerinde bulunan fazla astar alınır. Bu sefer 45° derece açı ile kesilerek 

farklı bir doku elde edilir. 

 

Resim 93-Çizgili Ģeritler astar ile birbirine kaynaĢtırılır. 

(Contemporary Pottery Decoration John Gibson s.82) 
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Resim 94- 45° Derece açıyla kesilerek değiĢik dokular elde edilir. 

(Contemporary Pottery Decoration John Gibson s.82) 

 

Resim 95-Elde edilen dokulu Ģeritler 

(Contemporary Pottery Decoration John Gibson s.82) 

 

Resim 96-Elde edilen dokular spiral Ģeklinde birbirine astar ile yapıĢtırılır. 

(Contemporary Pottery Decoration John Gibson s.83) 



81 

 

Elde edilen çizgili çamur Ģeritlerinin aralarına uygun renkli astar sürülerek 

birbirine kaynaĢtırılır. Bu iĢlem temiz pamuklu bir bez üzerinde gerçekleĢtirilir. Tüm 

Ģeritler birbirine yapıĢıp astarlama iĢlemi bittiği zaman en son kalan iki uç birbirine 

yapıĢtırılarak konik Ģeklinde bir form elde edilir. Bu form altında bulunan bezi ile 

birlikte bisküvisi yapılmıĢ bir kasenin içine oturtularak, hem Ģeritlerin birbirine 

kaynaĢması hem de biraz nemini atması için bir süre beklenir. Deri sertliğine gelen 

koni Ģeklindeki form ters çevrilerek alt kısmındaki delik kapatılır. Formun ağız 

kısmına da Ģerit Ģeklinde bir katman daha eklenir. Daha sonra çamurun birbirine 

kaynaĢması için küçük bir el merdanesi yardımıyla formun üzerinden geçilir. 

Birbirine iyice kaynaĢmıĢ olan kase kurumaya bırakılmadan önce bir sistire 

yardımıyla iyice temizlenip dokularının ortaya çıkması sağlanır. Kuruma iĢlemi 

deformasyonun engellenmesi için çok yavaĢ yapılır. Daha sonra kullanmıĢ olduğu 

çamur ve tasarlanmıĢ form göz önünde bulundurularak piĢirimi gerçekleĢtirilir. Bazı 

formlar piĢirim sırasında Ģekillerini kaybetmemeleri açısından bazı destek kalıplar 

kullanılarak piĢirimleri gerçekleĢtirilir. Bazen de porselen kaselerini sagar kutularının 

içerisinde alüminyum oksitten yaptığı yatağın içinde piĢirerek deformasyonunu 

engellemektedir. Endüstride yaptığı iĢlerde ise tünel fırında 1 saat süreyle piĢirim 

yapmaktadır. 

 

 

Resim 97- Kase Ģekillendirilmesi 

(Contemporary Pottery Decoration John Gibson s.83) 
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Resim 98- ġekillendirme AĢaması 

(Contemporary Pottery Decoration John Gibson s.84) 

 

 

 

Resim 99- ġekillendirilen Kasenin Düzeltilmesi 

(Contemporary Pottery Decoration John Gibson s. 84) 
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 Dorothy Fiebleman 30 yılı aĢkın süredir porselenle ilgili çalıĢmalar 

yapmaktadır. YaratmıĢ olduğu özgün dokular sayesinde özgün eserlerini üretmeye 

devam etmektedir. Son yıllarda yapmıĢ olduğu iĢlerinde saydam yüzeyler renkli 

çamurlar elde ettiği dokularla müthiĢ bir uyum içindedir. 

 

Resim 100- Dorothy Feibleman’ ın son yıllarda yapmıĢ olduğu sushi tabağı 

(http://dorothyfeibleman.blogspot.com/2009_05_01_archive.html) 

 

Resim 101-Nerikomi Tekniği 

8http://dorothyfeibleman.blogspot.com/2009_05_01_archive.html) 
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Resim 102-Nerikomi Tekniği 

(http://dorothyfeibleman.blogspot.com/2009_05_01_archive.html) 

 

 

Resim 103-Nerikomi Tekniği 

(http://dorothyfeibleman.blogspot.com/2009_05_01_archive.html) 
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Resim 104-Nerikomi Tekniği ile ĢekillendirilmiĢ kaseler 

(http://dorothyfeibleman.blogspot.com/2009_05_01_archive.html) 

 

 

Resim 105-Nerikomi Tekniği 

(http://dorothyfeibleman.blogspot.com/2009_05_01_archive.html) 
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Resim 106-Nerikomi Tekniği 

(http://dorothyfeibleman.blogspot.com/2009_05_01_archive.html) 

 

Sanatçı son zamanlarda atölyesinde ve endüstride yeni teknikler geliĢtirmek 

için çalıĢmalarına devam etmekte ve renkli çamurlarla çalıĢılan çağdaĢ Japon 

seramiklerinin ve bu tekniğin batıya olan etkisi ile ilgili çalıĢmalarını kitapta 

toplamak için çalıĢmalar yapmaktadır. 

 

3.6.MARGARET O’RORKE (ĠNGĠLTERE) 

 

Margaret O'Rorke Ġngiltere‟nin Oxfordshire Ģehrinde bulunan atölyesinde 

porselen çamuru kullanarak ıĢıklı heykel olarak adlandırdığı çalıĢmalarını 

sürdürmektedir. O'Rorke heykellerini Ģekillendirirken saydam yüzeyler yaratmaya 

özen gösterir. Bu ıĢık geçirgen yüzeyler heykellere yerleĢtirilen ıĢık kaynaklarıyla 

ortaya çıkar. Sanatçı 1980 yıllarından bu yana ıĢık geçirgenlik özelliğini kullanması 

sebebiyle porselen çamurunu tercih etmektedir. Eğitimine 1950 yıllarının ortalarında 

Chelsea Sanat Okulu‟nda Resim eğitimi alarak baĢlamıĢtır. Daha sonrasında   



87 

 

Londra'daki Camberwell Sanat Okulu‟nda seramik eğitimini tamamlamıĢ ve ilk 

olarak porselenle burada tanıĢmıĢtır. Aslında sanatçının seramik eğitimi daha çok 

fonksiyonel seramikler üzerinedir. Ġlk baĢta alçı torna ve çamur torna kullanarak 

fonksiyonel eĢyalar yapmıĢtır. Margaret O‟Rorke seramik eğitimi tamamladıktan 

sonra 1980 yılına kadar seramik yapmaya ara vermiĢtir. Daha sonra 1981 yılında 

kendi atölyesini kurarak sofra eĢyaları ve geleneksel seramikler yaparak seramiğe 

geri dönmüĢtür. Kapaklı, kapaksız, büyük, küçük her türlü kullanım eĢyasını 

yaptıktan sonra artık yeni Ģeyler yapmak istemiĢ, fakat bir süre ne yapacağına bir 

türlü karar verememiĢtir. Bir gün Atölyesinin bahçesinde bir arkadaĢına porselen bir 

kaseyi ıĢığa tutarak saydamlık özelliğinden bahsederken gelecekteki projelerinin 

ilham kaynağını bir anlamda bulduğuna inanmıĢ ve bu konu ile ilgili çalıĢmalarına 

baĢlamıĢtır. O‟Rorke ıĢık geçirgenlik özelliğini öne çıkarmak için yaptığı formların 

içerisine ıĢık kaynağı kullanmaktadır. Sanatçı ıĢıklı heykellerini Ģekillendirirken 

genelde kalıp yöntemi ve çamur tornası kullanır. Çamur tornasında istediği formu ve 

bu formun ıĢık geçirebilecek kadar incelikte olması için uzun yıllar çalıĢmıĢtır. Bu 

çalıĢmaları sırasında Ģalomayı keĢfetmesiyle teknik olarak zorlandığı birçok sorunu 

çözmesine yardımcı olur. ġaloma kullanımı sanatçının Ģekillendirdiği formu hızlıca 

kurutarak deformasyonunu önlemesine ve daha kısa sürede daha seri bir Ģekilde 

çalıĢmasına imkan vermektedir. 

Sanatçının 1991 yılında Japon seramikçi Ryoji Koie'nin atölyesinde üç ay 

süreyle çalıĢtığı dönem, çalıĢmalarına farklı bir yön vermiĢtir. Japon sanatçının 

çamurun sınırlarını zorlaması O‟Rorke‟u çok etkilemiĢ Ġngiltere‟deki atölyesine 

döndüğü zaman daha fazla risk alarak ve çamurun sınırlarını zorlayarak 

çalıĢmalarına devam etmesine sebep olmuĢtur. 

ġekillendirme ve kurutma iĢlemi bittikten sonra 1300 
o
C de indirgen bir 

ortamda çalıĢmalarını piĢirmektedir. Ġndirgen ortamda piĢirimi daha çok saydam 

bünyeler elde etmek için tercih etmektedir.  
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Resim 107-Duvar Heykeli Torna ile ġekillendirme 1300 
o
C R 37 cm h: 21 cm 

(http://www.castlight.co.uk/page19.html) 

 

 

Resim 108-Duvar Heykeli Torna ile ġekillendirme 1300 
o
C Ġndirgeme PiĢirimi R 103 cm 

(http://www.castlight.co.uk/page20.html) 
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Resim 109-Silindirler Torna ile ġekillendirme 1300 
o
C Ġndirgeme PiĢirimi 

(http://www.castlight.co.uk/page9.html) 

 

 

Resim 110-Kandil Torna ile ġekillendirme 1300 
o
C Ġndirgeme PiĢirimi h 100 cm R 100 cm 

(http://www.castlight.co.uk/page15.html) 
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Resim 111-Tornada ġekillendirme Metalle Parçaları Birbirine SabitlemiĢtir R: 50  h:30 cm 

(http://www.castlight.co.uk/page13.html) 

 

Sanatçının porselenle ile ilgi hikayesi 20 yılı aĢkın süredir devam etmektedir. 

Avustralya, Amerika ve Avrupa‟nın birçok yerinde sergiler açmıĢtır. Birçok 

koleksiyonda iĢleri bulunmaktadır. Sanatçı bu zamana kadarki tecrübelerini ve 

çalıĢmalarını 2010 yılında piyasaya çıkan Çamur, IĢık ve Su (Clay,Light and Water) 

adlı kitabında toplamıĢtır. Halen ıĢıklı heykel yapmaya devam etmekte çünkü bu 

konuyla ilgili daha yapılacak çok Ģey olduğunu düĢünmektedir. Amerikan Craft 

Dergisi‟nde yayınlanan bir makalesinde sanatçı “Bir gün ıĢıklı iĢlerimi tamamlamıĢ 

hissedebilirim, fakat henüz değil”
11

 Ģeklinde bir açıklama yapmıĢtır. 

 

                                                 
11

 American Craft Magazin, Haziran-Temmuz 2009,  Robert Silberman-Let there be lighting, s.54 
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3.7.SASHA WARDELL(ĠNGĠLTERE) 

Sasha Wardell yirmi yılı aĢkın süredir Kemik Porselen ile ilgili çalıĢmalar 

yapmaktadır. Dünyada endüstri dıĢında kemik porseleni kullanan nadir sanatçılardan 

bir tanesidir. Kemik porseleninin zor yapısının yanı sıra beyazlık ve saydamlık 

açısından eĢi benzeri olmayan bir malzeme olması onu vazgeçilmez yapmaktadır. 

Sasha Wardell de bu çalıĢılması zor materyali tercih etmesinin sebebini yüksek 

kalitede beyazlık ve saydamlık elde etmesi olarak tanımlıyor. Wardell lisans ve 

yüksek lisans eğitimini Ġngiltere‟de seramik bölümünde tamamladıktan sonra 

endüstri alanında çalıĢarak porselen konusunda kendini geliĢtirmiĢtir. Endüstri 

alanında kazandığı donanımlar, onun Ģu an geliĢtirdiği metotların ve kemik porseleni 

gibi zor bir malzemeyi kullanılması sırasında bulduğu yeni tekniklerin temelidir. 

Sasha Wardell kendine ait tarzıyla geçmiĢten bu yana birçok özgün iĢe imza atmıĢtır. 

Bu özgün iĢlerini yaparken kendine has bir takım teknikler kullanmaktadır. 

Wardell‟in ilk tekniği, kemik porseleni ile çalıĢmaya baĢladığı zaman 

kullandığı maskeleme ve maskelediği yüzeylere kendi renkli sırlarıyla yaptığı grafik 

ve tekstil çıkıĢlı desenlerdir.  Wardell kemik porseleni ile ilk çalıĢmaya baĢladığı 

zaman mimari ve geometrik yapılı formlar çalıĢmaya baĢlamıĢ ve bu formlarının 

yüzeylerini grafik ve tekstilden ilham alarak yaptığı desenlerle bezemiĢtir. 

Maskeledikten sonra Air brush yardımıyla renkli sırlarla yüzeylerini doldurduğu 

formlarına baktığınızda ne kadar titiz bir çalıĢma ürünü olduğunu açıkça görmeniz 

mümkündür. 

 

Resim 112-Kanatlı Sürahi Sasha Wardell 1998 Döküm Kemik Porseleni Air Brush Maskeleme 

tekniği 1260 
o
C (h:11 cm)  

(Porcelain and  Bone China  s. 104) 
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Resim 113-Altıgen Vazolar Porselen döküm Sasha Wardell h. 18 cm,1979 

(Sasha Wardell ,Slip Casting s. 27) 

 

 

Resim 114-Kahve takımı Sasha Wardell 1981 Kemik porseleni döküm 

(Sasha Wardell ,Slip Casting s.87) 
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Resim 115-Tıpalı Vazolar Kemik Porseleni Air Brush ile Dekore EdilmiĢ  Sasha Wardell 1990 

h.15 ve 21 cm 

(Sasha Wardell ,Slip casting s. 97) 

 

 

Resim 116-Vazo Sasha Wardell h. 10 cm ve 18 cm 1982 Kemik Porseleni Döküm 

(Sasha Wardell ,Slip casting s. 27) 
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Sasha Wardell uzun yıllar renkli sırlarla çalıĢtıktan sonra sır kullanımı 

bırakmıĢ, kemik porselenin saydamlık özelliğini ön plana çıkararak daha yalın, 

dokulu formlar yapmaya baĢlamıĢtır. Bu sade yalın porselenlerini yaparken değiĢik 

tekniklerden yararlanmıĢtır. Sasha Wardell„in kullandığı yeni tasarımları 

doğrultusunda kullandığı bir diğer teknik ise su ile aĢındırma tekniğidir. Wardell 

porselen formlarını döküm yöntemiyle Ģekillendirdikten sonra wax, gomelag gibi bir 

malzeme ile kalın kalmasını istediği bölgeleri maskeler.  

 

Resim 117-Ham Ürünün üzerine maskeme yaparken 

(Porcelain and Bone China s 95) 

Daha sonraki aĢamada ise daha ince yüzeyler elde etmek için ıslak bir sünger 

ile bisküvisi olmamıĢ formu rötuĢ yapar gibi silmeye baĢlar. MaskelenmiĢ yüzeyler 

suya maruz kalmadığı için kalın diğer bölgeler ise eriyerek daha ince bir hal alır. 

Ġncelen yüzeylerde saydam bölgeler elde edilir. 

 

Resim 118-Sünger ile yüzey inceltme iĢlemi 

(Porcelain and Bone China s 95) 
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Resim 119-Kemik Porselen Kase h.16 cm Sasha Wardell Su ile AĢındırma Dekoru 1260 
o
C 

(Porcelain and Bone China s. 95) 

 

Resim 120-Sasha Wardell Su ile aĢındırma yöntemi h.12 cm 1260 
o
C Kemik Porseleni döküm  

( Contemporary Porcelain  s.24) 

Su aĢındırması diye tabir ettiğimiz bu yöntemle Wardell kontrollü daha yalın, 

dokulu ve ıĢık geçirgenliği yüksek iĢler elde etmiĢtir. 

Sasha Wardell‟in kullandığı bir diğer teknik ise her katmanını farklı renk 

çamur dökerek elde ettiği porselen formlarını kendine özgü tekniğiyle keserek 

kazıyarak yüzey farklılıkları ve saydamlık elde etmesi olarak özetleyebiliriz.  
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Resim 121-Renkli Çamurla katman katman döküm iĢlemi 

(Porcelain and Bone China s. 50) 

Katman katman döküm yaparak elde ettiği formları tasarımı doğrultusunda ya 

kurumaya bırakıp, kuruma iĢleminden sonra porselenin kazıma iĢlemine mukavemet 

gösterebilmesi için 900 
o
C‟ de bir piĢirim yapar ya da deri sertliğinde bir alet 

yardımıyla diğer katmandaki renkli çamuru meydana çıkaracak Ģekilde kazıma 

iĢlemine baĢlar. Bu kazıma iĢlemi sırasında yer yer incelen yüzeyler piĢirim 

sonrasında saydam olarak karĢımıza çıkar. 

 

Resim 122-900 
o
C 'lik piĢirimden sonra kazıma ĠĢlemi 

(Porcelain and Bone China s. 49) 
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Resim 123- Deri sertliğindeki kazıma ĠĢlemi 

(Porcelain and Bone China s. 50) 

 

Kazıma ve rötuĢ iĢleminden sonra 1260 
o
C de elektrikli fırında tasarlanan formlara 

göre setli ya da setsiz piĢirimleri gerçekleĢtirilir.  

 

Resim 124-Kemik Porseleni 1260 
o
C 

(Porcelain and Bone China s. 50) 
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Resim 125-Kemik Porseleni 1260 
o
C 

(http://www.sashawardell.com/space.htm) 

 

Resim 126- Sasha Wardell Kemik Porseleni 1260 
o
C 

(http://www.sashawardell.com/space.htm) 
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Resim 127-Kemik Porseleni 1260 
o
C 

(http://www.sashawardell.com/space.htm) 

 

 Sasha Wardell çalıĢılması zor olan kemik porseleni ile yılardan beri 

çalıĢmaktadır. Bu tecrübelerini 1997 yılında Slipcasting ve 2004 yılında Porcelain 

and Bone China adlı iki kitabında toplamıĢtır. PiĢirim sırasında kaynaklanan 

deformasyon problemini çözmesi uzun yıllarını almıĢtır ve set kullanarak bu 

problemi çözmeyi baĢarmıĢtır. Kemik porseleniyle çalıĢmalarında kendi dilini 

oluĢturan Wardell son zamanlardaki yeni çalıĢmalarında set kullanmayı bırakmıĢ 

çamurun deformasyonun da katkıda bulunacağı yeni özgün tasarımlar yapmaya ve 

çalıĢmalarına yeni bir yön vermeye baĢlamıĢtır.  
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4. BÖLÜM 

YAPILAN DENEYSEL VE SANATSAL ÇALIġMALAR 

4.1 DENEYSEL ÇALIġMALAR 

 

Yapılan deneysel çalıĢmaların amacı daha önceki bölümlerde yapılmıĢ 

araĢtırmaların doğrultusunda ıĢık geçirgenlik özelliğine sahip porselen bünyeler elde 

etmektir. Bu nedenle sanatsal çalıĢmalarda kullanılabilecek ıĢığa duyarlı porselen 

bünyelerin yerel hammaddelerde üretilebilirliği araĢtırılmıĢtır. Bu bünyeler 

hazırlanırken standart porselen reçetelerinden yararlanılmıĢ ve çıkan sonuçlara göre 

yeni reçeteler yazılmıĢtır.   Farklı oranda hammaddeler, farklı türde kaolinler ve 

farklı piĢirim süreçleri denenmiĢ ve farklı renkte, saydamlıkta sonuçlar elde 

edilmiĢtir. Yapılan bu denemelerin sonucunda olumlu ve olumsuz birçok sonuç elde 

edilmiĢ ve yapılacak sanatsal çalıĢmalar için referans noktaları bulunmuĢtur. 

Yapılan denemelerde yedi çeĢit kaolin kullanılmıĢtır. Bu kaolinler sındırgı, 

DT-80 kaolini,DPS kaolini,186 kaolini,standart colorobbia kaolini, colorobbia 

porselen kaolini ve china clay‟dir. Kullanılan bu kaolinlerin hepsinin piĢme rengi 

beyaz ve beyaza yakın renktedir. KullanmıĢ olduğum kemik külü Ġngiltere‟ de 

Valentine Clay‟den temin edilmiĢtir.   

Sındırgı Kaolini ; Balıkesir bölgesinde çıkan bir kaolindir. Kütahya‟ da 

Çinikoop‟dan temin edilmiĢtir.  

DT-80 Kaolini; KullanmıĢ olduğum bu kaolin genellikle beyaz bünye 

yapımında kullanılır. Çin‟in Guangdong bölgesine ait bir kaolindir.Yüksek oranda 

alümina içeren bir kaolin çeĢididir. Kütahya‟ da Çinikoop dan alınmıĢtır. 

DPS Kaolini, Kütahya‟ da Çinikoop dan temin edilmiĢtir. Beyaz bünye 

yapımında kullanılır. 

186 Kaolini; Kütahya‟ da Çinikoop dan temin edilmiĢtir. 
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Colorobbia Porselen Kaolini; Ġstanbul Kocaelindeki Fabrikadan temin 

edilmiĢtir. 

Colorobbia Standart Kaolini; Ġstanbul Kocaelindeki Fabrikadan temin 

edilmiĢtir. 

China Clay; AVS mineralden RF89 ultrafine china clay temin edilmiĢtir. 

Porselen bünye hazırlanırken ilk olarak hammaddeler jet değirmende 20 

dakika kuru,  15 dakika sulu olarak öğütülmüĢtür. Elde edilen çamurlar istenilen 

kıvama gelmesi için alçı kalıp üzerinde bekletilmiĢ, daha sonra 5,5 cm X 6 cm 

büyüklüğünde kalıba basılarak ĢekillendirilmiĢtir. Plakalar yaklaĢık 1-2 mm 

kalınlığında ĢekillendirilmiĢtir. Yapılan denemeler oksijenli ortamda elektrikli fırında 

piĢirilmiĢtir.  
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Deneme 1 

 

   

Resim 128- Deneme 1 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

Reçete 1  

%50 Kemik Külü 

%25 Potasyum Feldspatı 

%25 Colorobbia Porselen Kaolini 

Deneme 1250 °C‟ de elektrikli fırında piĢirilmiĢtir.  

Plaka piĢirim sonrasında %11 oranında küçülmüĢtür. Bünye zinter değildir. IĢık 

geçirgenlik özelliğine sahiptir ve beyazdır. 
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Deneme 2 

 

     

 

Resim 129- Deneme 2 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

Reçete 2 

% 50 Kemik Külü 

% 25 Potasyum Feldspatı 

% 25  Ball Clay 

Deneme 1250 °C de piĢirilmiĢtir. 1 denemeye göre daha az plastiklik özelliğine 

sahiptir. Kırık beyazdır. Bünye zinter değildir. Yer yer köpürmeler görülmüĢtür. IĢık 

geçirgenlik özelliğine sahiptir. %12,7 oranında küçülmüĢtür 
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Deneme 3 

 

      

 

Resim 130- Deneme 3 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

Reçete 3 

% 50 Kemik Külü 

% 25 Potasyum Feldspatı 

% 25  Kaolin 

Deneme 1250 °C de piĢirilmiĢtir. Bünye zinter değildir. IĢık geçirgen değildir.. 

%12,7 oranında küçülmüĢtür. Grimsi bir renge sahiptir. 
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Deneme 4 

 

     

 

Resim 131- Deneme 4 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 4 

% 50 Kemik Külü 

% 25 Potasyum Feldspatı 

% 25  DT Kaolin 

Deneme 1250 °C de piĢirilmiĢtir. Bünye zinter değildir. Ancak ıĢık geçirgenliğe 

sahiptir. %11 oranında küçülmüĢtür. Kırık beyazdır. 
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Deneme 5 

 

      

Resim 132- Deneme 5 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 5 

% 50 Kemik Külü 

% 25 Potasyum Feldspatı 

% 25 DPS Kaolin 

Deneme 1250 °C de piĢirilmiĢtir. Bünye zinter değildir. Ancak ıĢık geçirgenliğe 

sahiptir.% 11 oranında küçülmüĢtür. Bünye krem rengidir. 
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Deneme 6 

 

     

Resim 133- Deneme 6 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

Reçete 6 

% 50 Kemik Külü 

% 25 Potasyum Feldspatı 

% 25  Sındırgı Kaolini 

Deneme 1250 °C de piĢirilmiĢtir. Bünye zinter değildir. IĢık geçirgenlik özelliği 

göstermez.% 12,7 oranında küçülmüĢtür. Bünye plastiklik özelliğine sahip değildir.  

Bu sebepten dolayı Ģekillendirilirken zorluk yaĢanmıĢtır. Bünye grimsi renktedir. 
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Deneme 7 

 

      

Resim 134- Deneme 7 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 7 

% 50 Kemik Külü 

% 25 Potasyum Feldspatı 

% 25  186 Kaolin 

Deneme 1250 °C de piĢirilmiĢtir. Bünye zinter değildir ancak beyazdır. IĢık 

geçirgenlik özelliği göstermez. % 13 oranında küçülmüĢtür.  
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Deneme 8 

 

 

 

Resim 135- Deneme 8 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

Reçete 8 

% 50 Kemik Külü 

% 25 Potasyum Feldspatı 

% 25  China Clay 

Deneme 1250 °C de piĢirilmiĢtir. Bünye zinter değildir. IĢık geçirgenlik özelliği 

göstermez. %13 oranında küçülmüĢtür. Bünye beyazdır. 
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Deneme 9 

 

            

 

Resim 136- Deneme 9 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 9 

% 45 Kemik Külü 

% 22,8 Potasyum Feldspatı 

% 30  China Clay 

%2,2 Kuvarts 

Deneme 1250 °C de piĢirilmiĢtir. Bünye zinter değildir. IĢık geçirgenlik yok denecek 

kadar azdır.Ancak çok beyaz bir bünyedir. Daha yüksek derecede tekrar piĢirilmesi 

gereklidir. 
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Deneme 10 

 

 

 

 

Reçete 10 

% 50 Kemik Külü 

% 25 Potasyum Feldspatı 

% 25  China Clay 

%50 Cam Kırığı 

Asıl bünye hazırlandıktan sonra % 50 oranında çamurla %50 oranında cam kırığı 

karıĢtırılmıĢtır. Bünye 1250 °C de piĢirilmiĢtir. PiĢirim sonrasında plaka tamamen 

erimiĢtir. Ancak içerisindeki cam oranında dolayı ıĢık geçirgenlik özelliğine sahiptir. 

Cam kırığından dolayı mavimsi bir renk almıĢtır.  
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Deneme 11 

 

 

 

Resim 137 -Deneme 11 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 11 

% 50 China Clay 

% 25 Potasyum Feldspatı 

% 25  Kuvars 

% 2 Ball Clay 

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. %12,7 oranında 

küçülmüĢtür. Plastiklik özelliğini arttırmak için bünyeye % 2 oranında ball clay 

katkısı yapılmıĢtır. Çok az oranda kullanıldığı için saydamlık ve beyazlık 

özelliklerine olumsuz katkısı olmamıĢtır.  
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Deneme 12 

 

  

Resim 138- Deneme 12 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 12 

% 50 China Clay 

% 25 Potasyum Feldspatı 

% 25  Kuvars 

% 2 Beyaz Bentonit 

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. %15 oranında 

küçülmüĢtür. Plastiklik özelliğini arttırmak için bünyeye % 2 oranında ball clay 

katkısı yapılmıĢtır. Çok az oranda kullanıldığı için saydamlık ve beyazlık 

özelliklerine olumsuz katkısı olmamıĢtır.  
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Deneme 13 

      

Resim 139- Deneme 13 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 13 

% 20 Kemik Külü 

% 60 Potasyum Feldspatı 

% 20 China Clay 

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. %13 oranında 

küçülmüĢtür. Kemik külü miktarının azalması bünyeyi daha plastik bir hale 

getirmiĢtir. Ayrıca yüksek orandaki Potasyum Feldspatı katkısı ıĢık geçirgen 

yüzeyler elde etmek için olumlu katkıda bulunmuĢtur. Beyazlık oranı yüksek oran 11 

ve 12 nolu denemelere göre daha beyaz bir sonuç elde edilmiĢtir. 

 Yukarıda ilk olarak yapılan denemeler sonucunda reçeteler tekrardan 

değerlendirilmiĢ, bu değerlendirmeler sonucunda en beyaz , ıĢığa en duyarlı reçeteler 

baz alınarak yeni reçeteler yazılmıĢ ve yine aynı yöntemlerle denemeler 

yapılmıĢtır.1250 °C de oksijenli ortamda piĢirilmiĢtir. 
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Deneme 14 

 

    

 

Resim 140- Deneme 14 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 14 

% 30 Kemik Külü 

%50 Potasyum Feldspat 

%20 China Clay 

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. %11 oranında 

küçülmüĢtür. Feldspat miktarının fazla olması bünyenin zinter ve saydam olmasına 

olumlu yönde etkisi olmuĢtur.  
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Deneme 15 

               

 

Resim 141- Deneme 15 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete15 

% 40 Kemik Külü 

%40 Potasyum Feldspat 

%20 China Clay 

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. %12,7 oranında 

küçülmüĢtür. Bünyede fazla miktarda bulunan potasyum feldspat ve kemik külü 

saydamlığı arttırmıĢtır. 
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Deneme16 

 

     

 

Resim 142- Deneme 16 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete16 

 

% 30 Kemik Külü 

%40 Potasyum Feldspat 

%30 China Clay 

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. %12,7 oranında 

küçülmüĢtür. 
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Deneme  17 

 

   

Resim 143- Deneme 17 

Reçete 17 

% 40 Kemik Külü 

% 30 Potasyum Feldspat 

%30 China Clay 

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. Ancak 10-20 derece 

daha yüksek sıcaklıkta piĢirilirse daha iyi sonuçlar alınabilir. %11 oranında 

küçülmüĢtür. 
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Deneme  18 

 

 

                 

                                                      

Resim 144- Deneme 18 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 18 

% 20 Kemik Külü 

%50 Potasyum Feldspat 

%30 China Clay 

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. %13 oranında 

küçülmüĢtür. Camsı bir yapıya sahiptir. 
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Deneme 19 

 

      

 

Resim 145- Deneme 19 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 19 

% 20 Kemik Külü 

% 40 Potasyum Feldspat 

% 40 China Clay 

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. %13 oranında 

küçülmüĢtür.  
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Deneme 20 

                                                                   

 

Resim 146- Deneme 20 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 20 

%  30 Kemik Külü 

% 50 Potasyum Feldspat 

% 20 China Clay 

% 2 Bentonit  

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. %12,7 oranında 

küçülmüĢtür. Camsı bir yapıya sahiptir. IĢık geçirgenlik oranı yüksektir.   10-20 °C 

daha yüksek piĢirilirse daha iyi sonuçlar elde edilebilir. 
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Deneme 21 

 

 

    

Resim 147- Deneme 21 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 21 

% 50 China clay 

%25 Potasyum Feldspat 

%25 Kuvars 

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. %13 oranında 

küçülmüĢtür. Camsı bir yapıya sahiptir. 
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Deneme 22 

 

 

             

Resim 148- Deneme 22 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 22 

% 25 Sodyum Feldspat 

%25 Potasyum Feldspat 

%20 Kuvars 

%30 Kemik Külü 

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. %12,7 oranında 

küçülmüĢtür. Camsı bir yapıya sahiptir. BaĢarılı sonuçlar arasında sayılabilir. 

 

 

 



124 

 

Deneme 23 

 

    

Resim 149- Deneme 23 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 23 

% 50 DT Kaolini 

% 25 Potasyum Feldspat 

% 25 Kuvars 

% 2 Ball Clay 

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. %13 oranında 

küçülmüĢtür. Camsı bir yapıya sahiptir. Plastiklik özelliği sağlanması açısından 

bünyeye %2 oranında ball clay ilave edilmiĢtir. 
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Deneme 24 

 

    

Resim 150- Deneme 24 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 24 

% 50 DPS Kaolini 

% 25 Potasyum Feldspat 

% 25 Kuvars 

% 2 Ball Clay 

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. %13 oranında 

küçülmüĢtür. Camsı bir yapıya sahiptir. Bünyede deformasyonlar görülmüĢtür.. 
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Deneme 25 

 

 

                                                                

Resim 151- Deneme 25 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 25 

% 50 186 Kaolin 

% 25 Potasyum Feldspat 

% 25 Kuvars 

%2 Ball Clay 

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. %13 oranında 

küçülmüĢtür.  
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Deneme 26 

 

 

   

Resim 152- Deneme 26 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 26 

% 50 Colorobbia Standart Kaolin 

% 25 Potasyum Feldspat 

% 25 Kuvars 

%2 Ball Clay 

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. %13 oranında 

küçülmüĢtür. Standart kaolin kullanıldığı için yüksek derecelere çıkıldıkça bünyede 

köpürmeler görülmüĢtür. 
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Deneme 27 

 

 

     

Resim 153 -Deneme 27 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 27 

% 20  Trikalsiyum Fosfat 

% 60 Potasyum Feldspat 

% 20 China Clay 

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. %13 oranında 

küçülmüĢtür. Camsı bir yapıya sahiptir. Denemelerin içerinde en olumlu sonuç 

olarak değerlendirilebilir. Yüksek ıĢık geçirgenlik özelliğine sahiptir. Bünyedeki 

Yüksek oranda feldspat katkısından dolayı camsı bir yapıya sahiptir. 
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Deneme 28 

 

      

Resim 154- Deneme 28 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 28 

% 50 Colorobbia Porselen Kaolini 

% 25 Potasyum Feldspat 

% 25 Kuvars 

% 2 Ball Clay 

Bünye 1250 °C piĢirilmiĢtir. Beyaz, ıĢık geçirgen ve zinterdir. %12 oranında 

küçülmüĢtür.  

Daha önce yapılan reçeteler değerlendirilmiĢ ve bu bağlamada daha yüksek 

dereceye ihtiyaç duyulan denemeler tekrardan denenmiĢ ve 1280 °C de elektrikli 

fırında piĢirilmiĢtir. AĢağıda yeni yapılan denemelerin reçeteleri bulunmaktadır. 
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Deneme 29 

 

    

 

Resim 155 -Deneme 29 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 29 

%50 Kemik Külü 

%25 Potasyum Feldspatı 

%25 Colorobbia Porselen Kaolini 

 Yapılan deneme beyaz renge sahiptir. Ancak ıĢık geçirgenlik özelliği çok yüksek 

değildir. Bünye zinter değildir. 
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Deneme 30 

 

      

 

Resim 156- Deneme 30 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 30 

%50 Kemik Külü 

%25 Potasyum Feldspatı 

%25 Colorobbia Standart Kaolini 

Yapılan deneme beyaz renge sahiptir. Bünye ıĢık geçirgen ve zinter değildir. 
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Deneme 31 

 

     

Resim 157- Deneme 31 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 31 

%50 Kemik Külü 

%25 Potasyum Feldspatı 

%25 DT Kaolini 

Yapılan deneme beyaz renge sahiptir. Ancak ıĢık geçirgenlik özelliği yok denecek 

kadar azdır. Bünye zinter değildir. 
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Deneme 32 

 

          

Resim 158- Deneme 32 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 32 

%50 Kemik Külü 

%25 Potasyum Feldspatı 

%25 DPS Kaolini 

Yapılan deneme beyaz renge sahiptir. Ancak ıĢık geçirgenlik özelliği yok denecek 

kadar azdır. Bünye zinter değildir. 
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Deneme 33 

 

     

Resim 159- Deneme 33 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 33 

%50 Kemik Külü 

%25 Potasyum Feldspatı 

%25 186 Kaolini 

Yapılan deneme beyaz renge sahiptir. Ancak ıĢık geçirgenlik özelliği göstermez. 

Bünye zinter değildir. 
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Deneme 34 

 

    

Resim 160- Deneme 34 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Reçete 34 

%50 Kemik Külü 

%25 Potasyum Feldspatı 

%25 China Clay 

Yapılan deneme beyaz renge sahiptir. Ancak ıĢık geçirgenlik özelliği göstermez. 

Bünye zinter değildir. 
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Deneme 35 

    

Resim 161- Deneme 35 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

Reçete 35 

%45 Kemik Külü 

%22,8 Potasyum Feldspatı 

%30 China Clay 

%2,2 Kuvars 

Yapılan deneme beyaz renge sahiptir. Ancak ıĢık geçirgenlik özelliği göstermez. 

Bünye zinter değildir. 

Bu çalıĢmalar ve araĢtırmalar doğrultusunda değiĢik bölgelerin hammaddeleri 

ile denemeler yapılmıĢtır. BaĢarılı ve baĢarısız sonuçlar elde edilmiĢtir ve gerek 

Ģekillendirme, gerekse piĢirim sürecinde karĢılaĢılan sorunlar ifade edilmiĢtir. 

Kullanılan hammadde farkından doğan bir takım değiĢiklikler kaydedilmiĢtir. Farklı 

ıĢık geçirgenliklerine sahip bünyeler elde edilmiĢtir. Türkiye‟de kolayca 

bulabileceğimiz hammaddelerle sanatsal çalıĢmalarda kullanılabilecek bünyeler elde 

edilmiĢtir. 
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4.2 SANATSAL ÇALIġMALAR 

Yapılan deneysel çalıĢmalar sonucunda elde edilen veriler sanatsal 

çalıĢmalara çıkıĢ noktası olmuĢ ve bu kapsamda çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Yapılan sanatsal çalıĢmalarda limoges döküm çamuru, Valentine Clay‟den temin 

edilen royal porselen ve kemik porselen çamurları kullanılmıĢtır. Ayrıca yapılan 

deneysel çalıĢmalarda olumlu sonuç elde edilen reçeteler kullanılarak çamurlar 

hazırlanmıĢtır. Reçete 18 ve 11 numaralı reçeteler kullanılarak döküm yöntemi ile 

ĢekillendirilmiĢtir. PiĢirim sırasında çamurun çeĢidine göre farklı dereceler 

kullanılmıĢtır. Bazı formlarda deformasyonun engellenmesi için setter (destek kalıp) 

kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢma 1 

 

Resim 162- Kemik Porselen Kase 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

Yapılan çalıĢmada Valentine Clay Kemik porselen çamuru kullanılmıĢtır. 

Döküm yöntemi ile ĢekillendirilmiĢtir. Arnold Annen „ın kullandığı teknik ile 

dekorlama iĢlemi yapılmıĢtır. Deri sertliğine gelen ürün Ģaloma yardımıyla yüzeyden 

parça attırılarak daha ince yüzeyler elde edilmiĢtir. 1250 °C‟ de baĢ aĢağı olarak 

piĢirilmiĢtir.  
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ÇalıĢma 2 

 

Resim 163- Renkli Çamur Kemik Porselen 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

ÇalıĢma Valentine Clay kemik porselen döküm çamuru ile ĢekillendirilmiĢtir. 

Çamurun içine %10 oranında kırmızı ve mavi pigment karıĢtırılarak renkli çamur 

elde edilmiĢtir. Elde edilen bu çamurlarla katman katman döküm yapılmıĢ daha sonra 

ürün deri sertliğine geldiği zaman Ģaloma yardımıyla yüzeyden parça attırılmıĢtır. 

Böylece her bir katmandaki renkli çamur bünyeler incelen yüzeyde görülmüĢtür. 

1250 °C‟ de baĢ aĢağı olarak piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 3 

 

Resim 164- Kağıt Kemik Porselen 

(Fotoğraf Oya AĢan) 



139 

 

%30 kağıt % 70 Valentine Clay kemik porselen ile hazırlanan döküm çamuru 

dokulu kalıplara basılarak Ģekillendirilir. ġekillendirilen bu çamurlar kase kalıbının 

ağız kısmına koyulduktan sonra döküm yapılarak ağız kısmı kağıt porselen alt kısmı 

kemik porselen kaseler elde edilir. Bu kaselerin ağız kısmındaki kağıt porselen 

bünyeler piĢirim sırasında meydana gelebilecek deformasyonu engeller. Kaseler  

1250 °C‟ de piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 4 

 

 

Resim 165- Kemik Porselen 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

Valentine Clay kemik porselen çamuru ile ĢekillendirilmiĢtir. IĢık geçirgen 

özelliğine sahip olması için yaklaĢık 1-2 mm kalınlığında döküm yapılmıĢtır. Daha 

sonra yüzeye fırça ile benekler yapılmıĢ ve 1250 °C‟ de baĢ aĢağı olarak piĢirilmiĢtir. 
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ÇalıĢma 5 

 

 

 

Resim 166- Limoges Porselen 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

ÇalıĢma Limoges porselen çamuru kullanılarak yapılmıĢtır. 2-3 mm 

kalınlığında ĢekillendirilmiĢ daha sonra deri sertliğinde iken dip alma aletleriyle 

kazıma iĢlemi yapılmıĢ ve daha ince ıĢığa daha duyarlı yüzeyler elde edilmiĢtir. 1240 

°C‟ de ters olarak piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 6 

 

Resim 167-Limoges Porselen 

(Fotoğraf Oya AĢan) 
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Bu çalıĢmada Limoges porselen çamuru kullanılmıĢtır. Üç katman halinde 

döküm yapılmıĢtır. Ara katmanda renkli çamur bünyesi kullanılmıĢtır. Daha sonra 

bünye tamamen kuruduktan sonra kazıma yöntemi ile yüzeyler inceltilerek daha ince 

katmanlar elde edilmiĢtir. 1240 °C‟ de ters olarak piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 7 

 

Resim 168- Kemik Porselen 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

Valentine Clay kemik porselen çamuru kullanılmıĢtır. ġaloma tekniğiyle 

yüzey daha inceltilmiĢtir. 1260 °C‟ de ters olarak piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 8 

 

Resim 169-Limoges Porselen 

(Fotoğraf Oya AĢan) 
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Limoges porselen döküm çamuru kullanılmıĢtır. 3-4 mm kalınlığında döküm 

yapılmıĢtır. Daha sonra tel bir fırça yardımıyla kazıma yapılarak daha ince yüzeyler 

elde edilmiĢtir. 1240 °C‟ de ters olarak piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 8 

 

Resim 170- Kemik Porselen 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

Valentine Clay kemik porselen çamuru kullanılmıĢtır. Su erezyon, 

maskeleme, kazıma yöntemleri kullanılmıĢtır. 1260 °C‟ de ters olarak piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 9 

 

Resim 171- Kemik Porselen Su Erozyon Tekniği 

(Fotoğraf Oya AĢan) 
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Valentine Clay kemik porselen kullanılmıĢtır. Maskeleme ve su erezyon 

tekniği kullanılmıĢtır. 1260 °C‟ de ters olarak piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 10 

 

Resim 172- Royal Porselen Kazıma Astar Dekoru 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

Valentine Clay royal porseln çamuru kullanılmıĢtır. Kazıma ve astarlama 

yöntemleri kullanılmıĢtır.  1260 °C‟ de ters olarak piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 11 

 

 

Resim 173- Royal Porselen ġalome Ġle Parça Attırma Tekniği 

(Fotoğraf Oya AĢan) 
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Royal porselen çamuru kullanılarak döküm tekniğiyle ĢekillendirilmiĢtir. 

ġaloma tekniği kullanılarak dokular oluĢturulmuĢtur. 1260 °C‟ de ters olarak 

piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 12 

 

Resim 174- Limoges Porselen Renkli Çamur, Kazıma Tekniği 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

ÇalıĢma Limoges porselen çamuru kullanılarak yapılmıĢtır. 2-3 mm 

kalınlığında döküm yapılarak ĢekillendirilmiĢtir. Daha sonra deri sertliğinde iken dip 

alma aletleriyle kazıma iĢlemi yapılmıĢ ve daha ince ıĢığa daha duyarlı yüzeyler elde 

edilmiĢtir. 1240 °C‟ de ters olarak piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 13 

 

Resim 175- 18 Nolu Çamur Denemesi 

(Fotoğraf Oya AĢan) 
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Deneysel çalıĢmalarda yapılan 18 nolu kemik porselen reçetesi kullanılarak 

yapılmıĢ bir bünyedir. 18 saat kadar sulu olarak değirmende öğütülmüĢtür. Döküm 

yapılarak ĢekillendirilmiĢ. Daha sonra kazıma tekniğiyle daha ince yüzeyler elde 

edilmiĢtir. 1240 °C‟ de ters olarak piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 14 

 

Resim 176-Limoges Porselen 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

Limoges porselen çamuru kullanılmıĢtır. Döküm tekniğiyle 

ĢekillendirilmiĢtir. Ürün deri sertliğinde iken yüzeyde ajurlar yapılmıĢ ve tekrardan 

döküm yapılmıĢtır. Delik bölgelerde daha ince ve ıĢığa daha duyarlı yüzeyler elde 

edilmiĢtir. 1240 °C‟ de ters olarak piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 15 

 

Resim 177- Royal Porselen 

(Fotoğraf Oya AĢan) 
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Valentine Clay royal porselen çamuru kullanılmıĢtır. ġaloma yöntemi ile 

değiĢik dokular elde edilmiĢtir. 1260 °C‟ de ters olarak piĢirilmiĢtir.  

ÇalıĢma 16 

 

Resim 178- Limoges Porselen 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

Limoges porselen çamuru kullanılmıĢtır. DıĢ yüzeyde renkli çamur iç 

yüzeyde beyaz çamur kullanılmıĢtır. Döküm tekniğiyle ĢekillendirilmiĢtir. Ürün deri 

sertliğinde iken yüzeyde ajurlar yapılmıĢ ve tekrardan döküm yapılmıĢtır. Delik 

bölgelerde daha ince ve ıĢığa daha duyarlı yüzeyler elde edilmiĢtir. 1240 °C‟ de ters 

olarak piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 17 

 

Resim 179- Royal Porselen 

(Fotoğraf Oya AĢan) 
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Royal porselen çamuru ile ĢekillendirilmiĢtir. 1-2 mm kalınlığında 

döküldükten sonra rastgele fırça darbeleri ile wax kullanılarak maskelenmiĢ daha 

sonra porselen astarla dekorlanmıĢ ve farklı kalınlıklarda yüzeyler elde edilmiĢtir. 

1260 °C‟ de ters olarak piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 18 

 

Resim 180- Kağıt Kemik Porselen 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

%30 kağıt % 70 Valentine Clay kemik porselen ile hazırlanan döküm çamuru 

dokulu kalıplara basılarak Ģekillendirilir. ġekillendirilen bu çamurlar kase kalıbının 

ağız kısmına koyulduktan sonra döküm yapılarak ağız kısmı kağıt porselen alt kısmı 

kemik porselen kaseler elde edilir. Bu kaselerin ağız kısmındaki kağıt porselen 

bünyeler piĢirim sırasında meydana gelebilecek deformasyonu engeller. Kaseler  

1250 °C‟ de piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 19 

 

Resim 181- Kağıt Kemik Porselen 

(Fotoğraf Oya AĢan) 
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18 nolu çalıĢmada kullanılan teknik aynı Ģekilde bu çalıĢmaya da uygulanmıĢtır. 

ÇalıĢma 20 

 

Resim 182- Royal Porselen 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

Valentine Clay royal Porselen çamuru ile ĢekillendirilmiĢ daha sonra kazıma, 

maskeleme ve su erozyon tekniği ile dekorlanmıĢtır. Kaseler 1260 °C‟ de baĢ aĢağı 

olarak piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 21 

 

 

Resim 183- Kemik Porselen 

(Fotoğraf Oya AĢan) 
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ÇalıĢma Valentine Clay kemik porselen döküm çamuru ile ĢekillendirilmiĢtir. 

Çamurun içine %10 oranında kırmızı ve mavi pigment karıĢtırılarak renkli çamur 

elde edilmiĢtir. Elde edilen bu çamurlarla katman katman döküm yapılmıĢ daha sonra 

ürün deri sertliğine geldiği zaman Ģaloma yardımıyla yüzeyden parça attırılmıĢtır. 

Böylece her bir katmandaki renkli çamur bünyeler incelen yüzeyde görülmüĢtür. 

1250 °C‟ de baĢ aĢağı olarak piĢirilmiĢtir. 

 

ÇalıĢma 22 

 

Resim 184- Kemik Porselen 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

ÇalıĢma Valentine clay kemik porselen çamuru kullanılarak yapılmıĢtır. 

ġalome yöntemiyle kullanılarak yüzeyde daha ince bölgeler elde edilmiĢtir. Setter 

(destek kalıp) kullanılarak 1250 ºC de piĢirilmiĢtir. 
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ÇalıĢma 23 

 

Resim 185- 18 Nolu Çamur Denemesi 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

Denemelerde yapılmıĢ olan 18 numaralı kemik porselen denemesi ile yapılmıĢtır. 

Döküm iĢleminden sonra yapılan ajurların ardından tekrardan döküm yapılmıĢ ve 

deliklerde daha ince ve saydam yüzeyler elde edilmiĢtir.  1250ºC de piĢirilmiĢtir. 

ÇalıĢma 24 

 

Resim 186- 11 Nolu Porselen Denemesi Ġle YapılmıĢtır. 

(Fotoğraf Oya AĢan) 
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11 numaralı reçete ile ĢekillendirilmiĢtir. ÇalıĢma 23 de uygulanan ajur tekniğiyle 

yapılmıĢtır. IĢığa duyarlı yüzeylere sahiptir. 1250ºC de baĢ aĢağı olarak piĢirilmiĢtir. 

 

ÇalıĢma 25 

 

 

Resim 187- 11 nolu Porselen çamuru ile yapılmıĢtır. 

(Fotoğraf Oya AĢan) 

 

11 numaralı porselen çamur denemesiyle yapılmıĢtır. Elde edilen ince yüzeyler ıĢığa 

duyarlıdır. 1250ºC de baĢ aĢağı olarak piĢirilmiĢtir. 
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SONUÇ 

 

Porselen günümüzde hem endüstride hem de çağdaĢ seramik sanatında 

kullanılan bir malzemedir Bir seramik türü olmasının rağmen sahip olduğu 

karakteristik özellikler onu diğer bünyelerden ayırır. Dünyada çok yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Türkiye‟de ise beyaz ve ıĢık geçirgen bünyelere çok sık rastlanmaz 

Bunun sebebi ülkemizde saf kaolin yataklarının çok yaygın olmaması olarak 

söylenebilir. 

Yapılan bu araĢtırmada porselen çalıĢmalarda ön plana çıkan beyazlık, 

Ģeffaflık ve ıĢık gölge kavramları biçimsel ve kavramsal olarak incelenmiĢtir. 

Sanatsal uygulamalara çıkıĢ noktası oluĢturulabilmesi için birçok çamur denemesi 

yapılmıĢtır. Yapılan bu denemelerde Ģekillendirilme tekniklerinin, piĢirim 

özelliklerinin incelenmesi porselenin sahip olduğu özelliklerin iyice irdelenmesine ve 

sanatsal niteliklerin incelenmesini sağlamıĢtır. 

Beyaz ve ıĢığa duyarlı bu malzeme sanatsal uygulamalarda biçimsel, 

kavramsal ve teknik olarak incelenmiĢ ve olanakları doğrultusunda 

ĢekillendirilmiĢtir. Bu çalıĢma aslında daha çok ıĢık gölge oyunlarının porselen 

malzemesi ile olan birlikteliğini ve esere kattığı hacimsel, estetik, kavramsal 

değerleri ön plana çıkarmıĢtır. 

Sanatsal uygulamalar yapılırken Ġngiltere‟deki Valentine Clay‟ın döküm 

kemik ve royal porselen çamurları ayrıca yapılan denemelerdeki olumlu reçetelerden 

hazırlanan porselen çamurlar  kullanılmıĢtır. PiĢirim sırasında tasarımın gerekliliğine 

göre seter kullanılmıĢtır. PiĢirim sırasında meydana gelen piĢirim problemlerinin 

çözülmesine gayret edilmiĢtir. Türkiye „de çok yaygın olmayan beyaz ve ıĢık 

geçirgenliğine sahip porselen bünyelerin ülkemizde kolayca ulaĢılabilinecek 

hammaddelerle elde edilmesi sağlanmıĢtır. Yapılan bu denemeler sonucunda olumlu 

sonuçların sanatsal iĢlerde kullanılması ve estetik açıdan ıĢığın sanatsal çalıĢmalara 

olan katkısı incelenmiĢtir.  
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SÖZLÜK 

 

Air Brush: Havalı boya tabancası 

Ball Clay, Ġnce Plastik Kil: Ġnce tanelere sahip, yüksek plastiklik, yüksek kuru 

mukavemet,geniĢ camlaĢma aralığı,beyazdan kreme kadar değiĢen piĢme rengi ile 

karakterize edilen kaolinitik kil.Seramik bünyelerde camlaĢma için emaye ve sırlarda 

süspansiyon elemanı olarak ve plastik olmayan refrakterlerde bağlayıcı Ģeklinde 

kullanılır. 

Bentonite, Bentonit: Montmorillonitik yapıda, kalsiyum bentonit ve sodyumlu 

bentonit Ģeklinde oluĢmuĢ bir cins kildir. 

China Clay, Kaolin: Kaolinitik mineralleri içeren kil. Isıya maruz kaldığında rengi 

beyazlaĢır 

Cornish Stone,Cornish TaĢı: Kısmen ayrıĢmıĢ granittir. Büyük miktarda kuvars, 

feldspat ve florürlü mineralleri içerir. Beyaz seramik ürünlerde eritici olarak 

kullanılır. China  taĢı, Cornish kili olarak da bilinir. 

Gomalak: Bir çeĢit doğal cila olarak tanımlayabileceğimiz maddedir.  

Kırılma Ġndisi: Maddelerin saydamlığı eĢit değildir. Saydamlıkların da kendi 

arasında dereceleri vardır. Bu derecelere ya da sayılara kırılma indisi denir. Kırılma 

Ġndisi bize o maddenin ıĢığı ne oranda geçirdiği bilgisini verir. 

Lithophane Kalıp: Avrupa‟da 19. yy‟ın baĢında yapılan balmumu kullanılarak 

yapılan bir kalıp tekniğidir. 

Mullite,Mullit: Normal koĢullar altında teorik olarak 3Al2O3.2SiO2 formülüne sahip 

eriyik. Teorik yoğunluğu 3,17g/cm
3
 , ergime sıcaklığı 1890°C dir. 

Murano: Murano  Ġtalya‟da bir Ģehir. Renkli camlarıyla ünlüdür. Bu teknikle yapılan 

camlar adını bu Ģehirden alır. 

Neriage: Renkli çamur kullanılarak yapılan çağdaĢ Japon tekniğidir. 
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Nerikomi: Renkli çamurlarla dokular yaratma tekniği olarak bilinen Japon 

tekniğidir.  

Parian Porselen, Paryan Porselen: YumuĢak genelde sırsız, görüntüde beyaz 

mermere benzer porselen. 

Refrakterlik, Refractoriness: Yüksek ısılarda, kullanıldığı ortama ve kullanım 

Ģartlarına fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiĢtirmeden dayanma özelliği 

Setter: PiĢirme esnasında fırındaki ürünün taĢınmasına yardımcı olan, ürün tabanına 

göre ĢekillendirilmiĢ taĢıyıcı destek 

Silicon Carbide- Silisyum Karbür: SiC, mol ağırlığı 40,06,2210 °C civarında 

süblimasyona uğrar; Özgül ağırlığı 3,17, sertlik (Mohs) 9 dur.  Normalde siyah ve 

çok toktur, yaĢken daha kırılgandır. Isıl Ģoka karĢı yüksek direncinden dolayı 

aĢındırıcı ve refrakter olarak sıkça kendinden faydalanılır. SiC aynı zamanda yeĢil ve 

sarı ıĢık üretiminde, ıĢık yayan diyod olarak ve yarı iletken olarak kullanılmaktadır. 

Fırın malzemesi olarak da kullanılmaktadır. 

Valentine Clay: Ġngiltere‟ de seramik hammadde, çamur, sır gibi malzemeler satan 

büyük bir Ģirkettir.   

Victorian dönemi: Büyük Britanya Kraliçesi Victoria tahta çıkıĢının sabahında, 20 

Haziran 1837 tarihinde çağa adını vermiĢtir. Ġngilizce kökenli olan bu kelime 

hükümdarlık dönemini belirtir,  tam olarak 19.yy'ı ifade eder, tutucu bir devirdir, o 

dönemdeki üsluba, modaya iliĢkin olan kavramları da betimler. 

Wax Resist-Koruyucu Mum Kaplama: Sır çamur ya da dağlama elemanlarının 

dekorlama sürecinde belli baĢlı bölgelere yapıĢmasını engellemek için ürün yüzeyine 

uygulanan mum kaplama 

Zinter, Sinter, Sintering: SıvılaĢma sıcaklığının altında, toz haldeki hammadde 

taneciklerinin katı hal reaksiyonları (düfüzyon) neticesinde birbirlerine bağlanması, 

kaynaması. PekiĢme. 

Zogan Tekniği: Nerikomi ve neriage gibi renkli çamur kullanılarak yapılan çağdaĢ 

Japon tekniğidir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/20_Haziran
http://tr.wikipedia.org/wiki/20_Haziran
http://tr.wikipedia.org/wiki/1837
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=ingilizce
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=tutucu
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