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ÖZET  

 

17.yüzyılda Ġngiltere’de küçük bir atölye ile üretimine baĢlayan 

Wedgwood, seramik dünyasına kattığı eĢsiz ürünler ile günümüzde de halen 

üretimine devam etmektedir. Wedgwood seramiklerinin baĢarısının kaynağını 

araĢtırmacı, yenilikçi düĢünce ruhu ve daima yetenekli sanatçılarla birlikte 

çalıĢma prensibi oluĢturmaktadır. 

 Temel üretimi sofra eĢyaları olmasına karĢın dekoratif ürünler de 

üretilmiĢtir.  YaklaĢık iki yüz elli yıldır kaliteli üretimden ödün vermeden, 

ticaret ve sanat hayatını sürdürmektedir. 
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ABSTRACT 

 

Starting with the production of a small workshop in England in the 17th 

century, Wedgwood still continues ceramic production today with unique products 

that adds to the world of ceramic. The source of the success of Wedgwood ceramics 

is research, innovative thinking and the spirit and principle of always working with 

talented artists. 

Although the basic production is tableware, decorative products were also 

produced.  About two hundred and fifty years, without sacrificing quality production, 

trade and art life has been continuing.  
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GĠRĠġ 

 

. 

1656 yılında Thomas Wedgwood tarafından Stoke-On-Trent kasabasında 

küçük bir atölye olarak seramik üretimine baĢlayan Wedgwood, 1759’da Josiah 

Wedgwood’un “Josiah Wedgwood & Sons” adı ile,  günümüzde de “Waterford 

Wedgwood Group” bünyesinde ticari ve sanatsal varlığını devam ettirmektedir. 

BaĢlangıcından bu yana üretimdeki standartların yüksek olması kalite, yenilik ve 

tasarımın ilk sırada yer alması ile seramik dünyasında ilk sıralarda yer almıĢtır. 

Yenilikçi ve araĢtırmacı kiĢiliği ile “Ġngiliz seramiğinin babası” olarak bilinen 

Josiah Wedgwood, seramik dünyasına Jasper, Kraliçe iĢi (Queen’s Ware) ve Siyah 

Bazalt’ı (Black Basalt) kazandırmıĢtır. Döneminin geleneksel üretimine karĢın 

seramik üretimini kolaylaĢtırmak için birçok alet ve makine tasarlamıĢtır. Bunlardan 

bazıları; makine ile döndürülen çömlekçi tornası, yatay eksenli dekorlama tornası ve 

fırın ısısı tespit aleti pirometredir.  

1930’larda, uygunsuz koĢulları dolayısıyla kapanmaya zorlanan birçok 

seramik fabrikasının aksine Wedgwood, baĢarılarını arttırmayı sürdürmüĢ ve tam bu 

sıralarda, bugünkü modern fabrikanın kurulmasına karar verilmiĢtir. Bu fabrika 

1940’larda üretime baĢlamıĢ ve büyüklüğünü orijinal halinin dördüne katlamıĢtır. 

Tasarım süreçleri, üretim metotları ve bünyesinde çalıĢan seçkin ustaların hünerleri 

ile Wedgwood, yaĢayan geleneğini günümüzde de sürdürmektedir 
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1.BÖLÜM 

1.1.WEDGWOOD TARĠHĠ 

1.1.1.Josiah Wedgwood  

 

 Josiah Wedgwood Temmuz 1730’da Thomas ve Marry Wedgwood’un 

12 çocuklu ailesinin en küçük ferdi olarak Ġngiltere Burslem, Staffordshire’da 

dünyaya geldi. Çocukluğu konforlu bir evde geçti. Eğitim sürecini Newcastle’da bir 

okulda tamamladı. Uzun yıllardır seramikle uğraĢan bir ailenin ferdi olarak seramikle 

uğraĢması kaçınılmazdı. Dokuz yaĢında, babasının ölümünden sonra okuldan alındı 

ve ailesinin seramik atölyesinde tornacılığı öğrenmek üzere çalıĢmaya baĢladı. 12 

yaĢında çiçek hastalığı yüzünden Burslem’deki birçok Wedgwood ailesi Ģehirden 

sürgün edildi. Bu hastalık yüzünden ciddi rahatsızlıklar çekti. Sağ bacağında yıllarca 

ağrı ile yaĢadı. Daha sonra bacağı kesildi. ĠyileĢme süreci yavaĢtı. 14 yaĢlarında 

büyük abisi Thomas’ın yanında çırak olarak çalıĢmaya baĢladı. Ġki yıl boyunca her ne 

kadar bacağından acılar çekse de tornacı olarak çalıĢmaya devam etti.  

 

Resim 1-Josiah Wedgwood 

http://www.thepotteries.org/potters/wedgwood.jpg 

http://www.thepotteries.org/potters/wedgwood.jpg
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Doğasındaki özenli ve itinalı çalıĢmak daha öncekilerden farklı olarak 

dikkatini ayrıntıların içine çekti. Çıraklığının sonlarına doğru abisi Thomas onun iĢ 

dünyası içine girmesini istemiyordu. Kendi kaynaklarından ayrılarak Cliff Bank 

Pottery olarak bilinen, Thomas Alders ve John Harrison’la 1751 yılında çalıĢmaya 

baĢladı.  1759 yılında Buslem’de kendi seramik atölyesini kurdu. Orada ürettiği 

dayanıklı krem renkli çanaklar Kraliçe iĢi ( Queen’s Ware ) ile 1762’de kraliyet sofra 

eĢyaları sağlayıcısı oldu. Kraliçe iĢi “Queen’s Ware” satıĢlarından elde ettiği gelirle 

1768’de Stoke-on-Trent kasabası yakınlarında Etruria adını koyduğu yere kendi 

tasarımını yaptığı fırınlarıyla ikinci fabrikasını kurdu. Önceleri Etruria’da dekoratif 

çömlekçilik yaptı, daha sonra bu merkez Wedgwood’un bütün üretim olanaklarını 

sağlar hale geldi. 

 

 

Resim 2-Wedgwood ailesi soy ağacı 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/media/4/the_wedgwood_family_tree_2.jpg 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/media/4/the_wedgwood_family_tree_2.jpg
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Josiah Wedgwood sadece seramik alanında yenilikler ve geliĢmeler getiren 

bir kiĢi değil aynı zamanda bölgeye giden su kanalı ve yol geliĢiminde büyük rol 

oynamıĢtır. Bölgeyi ticaretin merkezi haline getirmiĢtir. Dünyanın en etkili seramik 

üreticilerinden biri konumuna gelmiĢ ve Ġngiliz çömlekçiliğinin babası (The Father 

of English Potters) ünvanını almıĢtır.
1
 

 

1.1.1.1.Seramik Endüstrisine Katkıları ve Öncülükleri 

 

Josiah Wedgwood sosyal bir reformcu olarak seramik endüstrisinde buhar 

gücünün kullanılması, motorlu torna icadı, hammaddelerin taĢınması için kara 

yolarının ve su kanallarının geliĢtirilmesi, fabrika üretim tekniklerinde devrimler 

yapması ve dünya çapında yeni ürünler geliĢtirmek için sistematik bilimsel araĢtırma 

merkezi kurma gibi birçok alanda öncü olmuĢtur.  

 Birçok farklı endüstride olduğu gibi seramik endüstrisi de hammaddeye 

ihtiyaç duyar. Bu hammaddelerin hazırlanmasında mısır öğütme değirmenlerinin 

geliĢtirilmesiyle elde edilen su değirmenleri kullanılırdı. 17.yy’dan itibaren 

Staffordshire bölgesinde özellikle çakmak taĢı öğütmek için su değirmenleri gücüyle 

çalıĢan değirmenler kullanılmaktaydı.  Burslem yakınlarında 'On the Jenkins' 

bölgesinde Wedgwood’un geliĢtirdiği su değirmeni gücüne ek olarak rüzgâr gücü de 

kullanıldı. Seramik tarihi boyunca hammadde öğütmede kullanılan su ve rüzgar 

değirmenleri sert maddeleri özellikle flint ( çakmak taĢı ) gibi taĢları öğütürken 

birçok zorlukla karĢılaĢmıĢtır. Doğal kaynak gücüne bağımlı olmak yerine, yapay 

güç kaynakları ile ekstra güç sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. James Brindley adlı 

mühendisin Kuzey Staffordshire’da Duke of Bridgewater Dükü kanalı, Trent ve 

Mersey Kanal’ında yaptığı değirmenler ile doğal kaynaklara ihtiyacı en aza 

                                                 
1
 http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2184/chapter/2298 
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indirmiĢtir. Bu tasarımlarla birlikte iklim değiĢikliklerinde yaĢanan kuraklık, su 

baskınları gibi çok farklı değiĢikliklerle bile tutarlı bir güç sağlanmıĢtır. 
2
 

 Bir diğer kısıtlayıcı faktör ise rüzgar ve su değirmenlerinin seramik 

atölyelerine olan uzaklığı olmuĢtur.  Atölyelerin değirmenlere yakın yerlerde 

seçilmesi önemli bir avantaj oluĢturmaktaydı. Ağır hammaddelerin taĢıma 

maliyetlerinin azalması,  üretim maliyetlerinde büyük bir düĢüĢ anlamına 

gelmektedir. Wedgwood bu avantajları göz önünde bulundurarak kendi değirmenine 

sahip olması gerektiğine karar verdi. 1754 yılında Fenton Vivian bölgesinde 

değirmen sahibi olan Thomas Whieldon ile ortaklık yapma kararı aldı ve üretimlerini 

bu atölyede gerçekleĢtirmeye baĢladı.  Rüzgâr değirmenlerinin hammadde öğütmek 

için kullanılması 1773 yılında baĢlamıĢtır. 

 AraĢtırmalarının sonucunda Whieldon, Wedgwood ve John Turner buhar 

gücüyle çalıĢmayan havuzdaki suyu yukarı pompalayan bir makine icat ettiler. 

Wedgwood ve Turner 1775 yılında Cornwall ziyaretlerinde gördükleri ve çok 

etkilendikleri bir makine olan kalay cevheri kırma makinesini kopyaladılar. 

   

1.1.1.1.1.Pirometre 

 

Wedgwood Ġngiltere tarihinin sorgulama, keĢif ve büyük deneyimlerin 

yaĢandığı beklide en heyecan verici dönemlerin birinde doğmuĢtur. Bu dönemde 

seramik alanındaki hiçbir geliĢme, Wedgwood’un fırın içerisindeki yüksek sıcaklığı 

ölçebilecek termometre üretmesi kadar önemli bir buluĢ değildi. Wedgwood’un bu 

buluĢundan önce zorlu çalıĢma Ģartları ve yüksek ısıya maruz kalmaları yüzünden 

fırın iĢçilerinin maaĢları çok yüksekti.  Ayrıca piĢirim sıcaklığına karar verenler de 

onlardı. 1780 yılından itibaren yaptığı denemelerde, çamur silindirleri yapmıĢ piĢmiĢ 

silindir ile henüz fırında olan silindirleri fırından çıkararak karĢılaĢtırma yapıyordu.  

Silindirler arasındaki renk farklılıklarını kontrol ederek sıcaklık hakkında tahmin 

yürütüyordu. Daha sonrasında fırın sıcaklığını renklerle değil de küçülme oranlarıyla 

                                                 
2
 http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2184/chapter/2322 
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yapabileceğini keĢfetti. Porselen piĢirim sırasında küçülür, ve bu küçülmüĢ 

porselenin bir ölçü yardımıyla ne kadar küçüldüğü hesaplanabilir ve dolayısıyla fırın 

içerisindeki sıcaklık hakkında bilgi sahibi olunabilirdi. Wedgwood bu fikirden yola 

çıkarak kendi ölçeğini icat etti ve sıcaklığı hesaplamada kullandı. 

 

 

 

Resim 3-Wedgwood’un küçülme hesaplaması yöntemiyle sıcaklık ölçme aleti, Pirinç Pirometre. 

 

Wedgwood bu ısı ölçme aleti ( pirometre )  ile bir bilim topluluğu olan Royal 

Society üyeliğine kabul edilmiĢtir. 9 Mayıs 1782’de “ yüksek derece sıcaklığı 

ölçebilen termometre giriĢimi” adı altında Royal Society tarafından ülkenin en 

yüksek bilim ödülüne layık görüldü.
3
 

                                                 
3
 http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2184/chapter/2346 
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Resim 4-Pirometre 

http://www.scienceandsociety.co.uk/results.asp?image=10190809&wwwflag=2&imagepos=6 

  

 

1.1.1.1.2.Makineyle Döndürülen Torna 

 

Wedgwood’un küçük yaĢlarda karĢılaĢtığı salgın yüzünden bacağını 

kaybetmesi, torna ile çalıĢmasını engelleyen en büyük faktör olmuĢtur. Bedensel 

yetersizliği onun torna ile olan aĢkını engelleyemedi. Yaptığı çalıĢmalar sonucunda 

bir torna icat etti. Ayakla döndürülmesi gerekmeyen bu torna Wedgwood’un en 

büyük yardımcısı olmuĢtur. 1763 yılında daha geliĢmiĢ bir torna olan makineyle 

döndürülen torna (engine-turning lathe ) icat ederek fabrikasında kullanmaya 

http://www.scienceandsociety.co.uk/results.asp?image=10190809&wwwflag=2&imagepos=6
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baĢlamıĢtır. Wedgwood bu makineyi metal sektöründe kullanılan tornalardan ilham 

alarak, seramik için uygun hale getirerek tasarlamıĢtır.  

 

  

Resim 5-Çömlekçi Çarkı   Resim 6-Yatay Torna 

 

 Wedgwood ayrıca Josiah Elers Brothers’ın icadı olan yatay tornayı 

geliĢtirerek çok farklı dekor uygulamaları gerçekleĢtirmiĢtir. Yatay eksende dönen 

torna, eksantrik mil ( merkezi dönme hareketini ĢaĢırtan, merkez dönme hareketinden 

farklı dönmeyi sağlayan mil )ile doğrusal olmayan dönme gerçekleĢtirir. Döndürülen 

torna kesici bir Ģablon yardımıyla eĢit aralıklarla tıraĢlanmıĢ olur. Böylelikle elle 

Ģekillendirilmesi çok güç olan dekorlar elde edilmiĢ olur.   
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Resim 7-Yatay eksenli TıraĢlama 

 

Resim 8-Yatay eksenli TıraĢlama 

 



10 

 

 

 

Resim 9-Panterli vazo, yatay tornada ĢekillendirilmiĢ form 

http://www.residesf.com/2010/01/05/tea-with-claudia-lord-wedgwood/ 

 

1.1.1.1.3.Yatay Eksenli Torna Dekoru (Staffordshire) 

 

Yatay eksenli torna ile dekorlanan, Ġngiliz krem rengi ve kırmızı renkli 

çömlekleri, çömlekçilik tarihi boyunca nadir görülen, Staffordshire’a özgü kabul 

edilen bir dekor yöntemidir. 
4
 Bu dekor yöntemi, yatay eksenli torna dönerken, 

                                                 
4
 Staffordshire Engine Turned Pottery 1760-1780, Bulletin of the Society of Ornamental Turners Vol 

20, No:100, Mayıs 1999, Londra,Ġngiltere 

http://www.residesf.com/2010/01/05/tea-with-claudia-lord-wedgwood/
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ekseni dıĢında yukarı ve aĢağı hareketi ile form üzerinde çizgiler oluĢturma esasına 

dayanır. 1760-1780 yıları arasında popüler olmuĢ fakat daha sonraları pek rağbet 

gören bir dekor yöntemi olmamıĢtır.  

Wedgwood ismi uzun yıllar boyunca yatay eksenli torna dekoruyla 

anılmasına rağmen, bu tarih aralığında birçok isimsiz örnekler de bulunmaktadır. 

  

 

 

Resim 10- YeĢil-sarı sırlı, Wedgwood yatay eksenli torna dekorlu demlik, 1759-1760 

Staffordshire Engine Turned Pottery 1760-1780, Society Of Ornamental Turners Publish, Vol.20, 

No:100, 1999, S.1 
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Resim 11- Yatay eksenli tıraĢlama tornası 

Staffordshire Engine Turned Pottery 1760-1780, Society Of Ornamental Turners 

Publish, Vol.20, No:100, 1999, S.6 

 

Resim 12- Gövdesi 4 farklı kesici, emzik kısmı el ile ĢekillendirilmiĢ bir çaydanlık formu. 

Staffordshire Engine Turned Pottery 1760-1780, Society Of Ornamental Turners Publish, Vol.20, 

No:100, 1999, S.5 
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1.1.1.2.GeliĢtirdiği ve Ortaya Çıkardığı Seramik Teknikleri 

 

 YaĢamının büyük bir kısmını yeni Ģeyler üretmek için adayan Josiah 

Wedgwood, birçok seramik tekniği üretmiĢ ve mevcut teknikleri de 

mükemmelleĢtirmek için büyük çabalar sarf etmiĢtir. Bazı tekniklerde mükemmelliği 

çok kısa süre zarfında yakalamıĢ, bazılarında ise neredeyse yaĢamı boyunca sürekli 

deneylere ve testlere devam etmiĢtir. 

 Kronolojik sıraya göre Wedgwood’un seramik teknikleri üzerindeki çalıĢmaları 

Ģöyle sıralanabilir; 

 YeĢil Seramikler (Green ware) 1752- 1795 

 Akik ve Mermer görünümlü iĢler (Agate Ware) 1752 

 Delft Seramikleri taklitleri (Delftware) 1758 

 Beyaz Stone ware 1759 

 Kraliçe ĠĢleri (Queen's ware) 1759- 1795 

 Siyah Bazalt (Black Basalt) 1762- 1795 

 Kristal Sırlı 1763 

 Bronz görünümlü Etrüsk iĢleri(Bronze Etruscan) 1768 

 Ġnce Beyaz Seramikler 1773-1775 

 Jasper iĢleri (Jasper ware) 1775- 1795 

 Antik Kırmızı 1776 

 Sedef Renkli Lüster 1776- 1779 

 Sepet Örgüsü Biçimli seramikler (Cane-Coloured Ware) 1780- 1795
5
 

 

                                                 
5
 Wedgwood and his imitators, N.Hudson MOORE, NewYork Frederick A.Stokes Company 

Publishers, Eylül 1909, s.17. 



14 

 

1.1.2.Diğer KuĢaklar 

1.1.2.1. Ġkinci kuĢak 

 

 Bu kuĢak  Josiah Wedgwood II, John Wedgwood, Sukey Wedgwood, Robert 

Darwin, Tom Wedgwood ve Mary Anne Wedgwood’tan oluĢmaktadır.  

 Babası gibi yetenekli bir seramikçi olan Josiah Wedgwood II, 1790-1841 

yılları arasında Ģirket ortaklığı yapmıĢ, 1805 yılında Ģirketin yönetimini devralmıĢtır. 

Fransız Devriminin sıkıntılı dönemlerinde babası gibi yeniklikler yapmaya çalıĢarak, 

Wedgwood Ģirketinin ilk Bone china ve Mavi baskılı seramik üretimini yapmaya 

baĢladı. 1832 yılında Stoke-on-Trent Kasabası’nın ilk parlamento üyesi seçildi.
6
 

 

 

Resim 13- Josiah Wedgwood II, (1769-1843) 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2184/chapter/2299 

 

                                                 
6
 http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2184/chapter/2299 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2184/chapter/2299
http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2184/chapter/2299
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Josiah ve Sarah Wedgwood’un en büyük erkek çocuğu olan John Wedgwood, 

1781 yılından itibaren aralıklarla Etruria fabrikasında ve Wedgwood Londra 

showroomunda çalıĢtı. 1790-1793 ve 1800-1811 yılları arasında Etruria Works’un 

ortaklığını yaptı. 

Susannah Wedgwood ailenin en büyük çocuğuydu. Etruria Hall’de Etruscan 

Schooll’da eğitim gördü. 1796 yılında Robert Waring Darwin ile evlendi. Ġngiliz 

doğa tarihçisi Charles Robert Darwin de bu ailenin bir ferdidir.  

Ailenin üçüncü çocuğu Tom Wedgwood hiçbir zaman Ģirket yönetiminde yer 

almadı. Kronik bir hastalıktan dolayı 34 yaĢında hayatını kaybetti.  

Ailenin en küçük çocuğu Mary Anne Wedgwood’un, zihinsel ve bedensel 

rahatsızlıkları vardı. 7 yaĢında hayatını kaybetti.  

 

1.1.2.2.Üçüncü KuĢak 

 

 Üçüncü kuĢak Josiah Wedgwood III, Francis Wedgwood, Charles Darwin, 

Emma Wedgwood ve Hensleigh Wedgwood’tan oluĢmaktadır.  

 Josiah Wedgwood III 1823-1841 yılları arasında babasına katılarak Etruria 

Seramik Fabrikası’nda ortaklık yaptı. Wedgwood II ve Bessy Wedgwood’un üçüncü 

çocukları olan Francis Wedgwood bilim eğitimi aldı. 1827 yılında kardeĢi Josiah III 

ile birlikte Ģirket yönetimine katıldı.  
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1.1.2.3.Dördüncü KuĢak 

 

 Dördüncü kuĢak Godfrey Wedgwood, Clement Wedgwood, Frances Julia 

Wedgwood, Margaret Vaughan Williams ve Laurence Wedgwood’tan oluĢmaktadır.  

 Godfrey, Clement ve Laurence Wedgwood farklı zamanlarda Ģirket ortaklığı 

yapmıĢlardır. Godfrey, 19.yy’da Ģirketi diriltmek, eski gücüne kavuĢturmak için 

büyük çabalar sarf etmiĢtir. Francis’in en büyük çocuğu olan Godfrey, Büyük büyük 

babası gibi o da tek bacaklı olarak yaĢamını sürdürmüĢtür. 1859 yılında Etruria’da 

Ģirket ortağı olmuĢtur. Sanata olan ilgisi sebebiyle Wedgwood Ģirketi adına çalıĢan 

Fransız sanatçı Emile Lessore ile yakın arkadaĢlık kurmuĢtur. Ortaklığı sırasında 

Bone China üretiminin tekrar canlandırılmasına ve karo üretimine destek verdi. 

  Francis’in ikinci çocuğu olan Clement Wedgwood, 1859 yılında fabrika için 

çalıĢmaya baĢlamıĢ ve 1863 yılında Ģirket ortağı olmuĢtur. Frances Julia Wedgwood, 

Ġngiliz feminist yazar, biyografi yazarı, tarihçi ve edebi eleĢtirmen olarak yaĢamını 

sürdürmüĢtür. Laurence Wedgwood 1868-1895 yılları arasında ortaklık yapmıĢ, 

Ģirketin aile Ģirketinden çıkıp, kurumsal bir Ģirket olmasını sağlayan etkili bir kiĢi 

olmuĢtur. 

 

1.1.2.4.BeĢinci KuĢak 

 

BeĢinci kuĢak Francis Wedgwood, Josiah Wedgwood IV, Cecil Wedgwood, 

Lucie Wedgwood, Kennard Wedgwood ve Ralph Vaughan Williams’tan 

oluĢmaktadır. 

 1916 yılında Ģirket yöneticisi olan Francis Wedgwood 1930 yıllarındaki 

ekonomik durgunluğun üstesinden gelerek baĢarıyla yönetmiĢtir. Josiah Wedgwood 

IV ise aile fertlerinin aksine seramik yerine politika ile uğraĢıyordu. 
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1.2.WEDGWOOD SANATÇILARI VE TASARIMCILARI 

  

 On sekizinci yüzyılda Wedgwood adına çalıĢmıĢ en önemli 

sanatçılardan bazıları Ģunlardır; 

1.2.1.John Flaxman Jnr. (1755-1826) 

  

Resim 14-John Flaxman Jnr, Wedgwood Müzesi          Resim 15- John Flaxman  Madalyonu 

http://www.123rf.com/photo_8510013_john-flaxman-1755-1826-on-engraving-from-the-1800s-

english-sculptor-and-draughtsman-engraved-by-r-wo.html 

Modelci ve alçı tedarikçisinin oğlu olarak Ġngiltere’nin York Ģehrinde 

dünyaya geldi.  Küçük yaĢlardan itibaren, hatırı sayılır sanatsal beceri göstermiĢ, 

1770 yılında Academy Schools’a katılmıĢ ve 1 yıl sonra gümüĢ madalya ile 

ödüllendirilmiĢtir. 1775 yılında I.Josiah Wedgwood için alçak kabartma, model ve 

madalyon tasarımları yapmaya baĢladı. Wedgwood için yaptığı en ünlü alçak 

kabartmalar içinde “Dans Saati” ve “Homerin Tanrıları”dır. 1787 yılında eĢiyle 

birlikte yedi yıl yaĢadığı Roma’ya yerleĢti. Bu süre zarfında Wedgwood adına, 

fabrikanın model sorumlusu olarak tasarımlarını gönderdi. 1794 yılında Ġngiltere’ye 

geri döndü ve kendini anıtsal heykel çalıĢmalarına adadı. 1800 yılında Royal 

http://www.123rf.com/photo_8510013_john-flaxman-1755-1826-on-engraving-from-the-1800s-english-sculptor-and-draughtsman-engraved-by-r-wo.html
http://www.123rf.com/photo_8510013_john-flaxman-1755-1826-on-engraving-from-the-1800s-english-sculptor-and-draughtsman-engraved-by-r-wo.html
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Akademi üyesi, 1816 yılında Roma Akademisi üyesi oldu.  Ayrıca St.Peter Kilisesi, 

Vincula, Stoke’da I.Josiah anıt heykelini yaptı. 

1.2.2.George Stubbs ( 1724- 1806) 

 

     

 

Resim 16-George Stubbs porte   Resim 17-George Stubbs at anatomisi 

http://www.englandhistory.com/sections/art/georgestubbs/georgestubbs.htm  

 

Atların en büyük ressamı olarak bilinen George Stubbs, “Atların Anatomisi” 

adlı kitabını 1766 yılında yayınladı. Farklı materyaller üzerine yaptığı resimlerle 

Wedgwood ve partneri Thomas Bentley’in dikkatini çekmeyi baĢardı. Wedgwood 

Stubbs için seramik plaka üzerine dekor boyalarıyla resim yapma olanağını sağladı. 

Zamanında resimlerinin büyük çoğunluğunun halk tarafından ilgi görmese de, 

günümüzde çalıĢmaları çok değerlidir. 1780 yılında Wedgwood ailesini ziyaret etti 

ve Etruria’da bir kaç ay kaldı. Bu zaman zarfında iki adet alçak kabartma modeli 

(Korkak At, Faytonun DüĢüĢü) hazırladı. Ayrıca ahĢap panel üzerine Josiah, eĢi ve 7 

http://www.englandhistory.com/sections/art/georgestubbs/georgestubbs.htm
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çocuğu ile Wedgwood ailesini ve seramik plaka üzerine Josiah ve eĢi Sarah’ı 

resmetti. 

1.2.3.Sir Joshua Reynolds (1723-92) 

 

 

Resim 18-Joshua Reynolds portresi, 1776, Uffizi Gallery, Floransa 

http://www.gutenberg.org/files/19009/19009-h/images/image_01.jpg 

 

Joshua Reynolds Kraliyet Akademisi kurucusu ve en önemli Ġngiliz portre 

ressamlarından sayılır. 1782 yılında yaptığı Wedgwood ve eĢi Sarah portreleri 

Wedgwood Museum Trust koleksiyonunda bulunmaktadır. 

Wedgwood Reynolds’un resimlerini (Infant Akademisi, Müzik, Venüs) ilham 

alarak alçak kabartmalarında uygulamıĢtır.  

 

http://www.gutenberg.org/files/19009/19009-h/images/image_01.jpg
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1.2.4.Lady Elizabeth Templetown (1747-1823) 

 

Amatör bir sanatçı ve heykeltıraĢ olan Elizabeth Templetown’un tasarımları 

1783-1789 yılları arasında Wedgwood tasarımlarının çoğunluğunu oluĢturmaktaydı. 

Tasarımları, çizimleri William Hackwood tarafından alçak kabartma olarak 

modellenmiĢtir. 

19.yy’da Wedgwood fabrikası yine dönemin önemli yeteneklerini bir araya 

getirip, William Hackwood gibi usta modelcilerle tasarımlarına ve üretimine devam 

etmiĢtir. William Hackwood fabrika için 63 yıl Ģef modelci olarak çalıĢmıĢtır. Ġki 

kuĢak ile çalıĢma fırsatı bulmuĢ, 1832 yılında emekli olmuĢtur. 

 

Diğer önemli 19.yy sanatçıları Ģunlardır; 

 

1.2.5.Emile Lessore (1805-1876) 

 

 

Resim 19- Emile Lessore 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/media/9/porw22_3.jpg 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/media/9/porw22_3.jpg
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Ünlü porselen ve çömlek üzeri dekor ressamıdır. Lessore ünlü Fransız neo-

klasik ressam Jean Auguste Dominique Ingres atölyesinde çalıĢtı. Düzenli olarak 

Paris sergi salonlarında sergi açtı. Sèvres Fabrikasında çalıĢtı, sonra Ġngiltere’ye 

taĢındı. 1860 yılında büyük Ģöhret kazandığı Wedgwood, Etruria’ya yerleĢti. 1862 

yılında ulusal bir sergide, John Flaxman jnr’dan sonra Lessore ilk Wedgwood 

sanatçısı olarak duyuruldu. Lessore 1860’dan itibaren dekoratör ve tasarımcı olarak 

görevlendirilmiĢ ve yaklaĢık iki sene sonra çalıĢmalarını, fabrika için tasarımlar ve 

bazen de prototipler yarattığı, Londra’daki stüdyosundan sürdürmüĢtür. 1865’ten 

itibaren de lüster bezemeleri üzerinde çalıĢmıĢtır. Diğer birçok sanatçı gibi 

çalıĢmalarının hepsi halk tarafından yaĢamı süresince kabul görmemiĢtir. Buna 

rağmen sonraki yıllarda hak ettiği saygıyı görmüĢtür. 

 

1.2.6.Walter Crane (1845-1915) 

 

 

Resim 20- Walter Crane 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Walter_crane_small.jpg 

 

Walter Crane, Sanatçı, tasarımcı, kitap illüstratörüdür. Crane Arts and Crafts 

akımına öncülük eden figürlerin baĢında gelir. Arts and Crafts Society baĢkanlığı 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Walter_crane_small.jpg
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yapmıĢtır. Wedgwood fabrikasında Kraliçe iĢi “Queen’s Ware” vazo tasarımları 

yapmak üzere görevlendirildi. Ġlk tasarımları 'The Seasons' , 'The Hours', 'The Ages 

of Man' ve 'The Employments' dir. 

20. yüzyılda Wedgwood Fabrikası için çalıĢan, birçok farklı disiplinde 

uzman, fabrika dıĢından çalıĢan çok fazla sanatçı olmuĢtur.  

Fabrika için çalıĢmıĢ birçok ünlü sanatçıdan bazıları Ģunlardır;  

 

1.2.7.Richard Talbot Guyatt (1914-) 

 

 

Resim 21- Richard Gerald Talbot Guyatt 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/media/9/porw34.jpg 

 

Richard Gerald Talbot Guyatt l9l4 yılında doğdu. 1930 yılında tasarımcı ve 

grafik tasarımcısı olarak çalıĢmaya baĢladı. l948 yılında Royal College of Art’ta 

profesör oldu ve Wedgwood ile tanıĢması bu tarihten sonra gerçekleĢti. Guyatt 

Wedgwood markası için içerisinde Kraliçe iĢi “Queen's Ware” kupaların da 

bulunduğu birçok hatıra eĢyaları tasarlamıĢtır. Bu tasarımlarının ilk örneği 1953 taç 

giyme merasimi kupasıdır.  

 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/media/9/porw34.jpg
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1.2.8.Keith Day Pearce Murray (1892-1981) 

 

 

Resim 22- Keith Day Pearce Murray 

 

Keith Day Pearce Murray1892 yılında Yeni Zelanda’da doğdu. Seramikçi ve 

mimar olarak çalıĢtı. 1931 yılında Whitefriars Glassworks yöneticisi Arthur Marriott 

Powell için tasarımlar üretti. 1932 yılında Williams Glassworks için çalıĢtı. Powell 

ile yaptığı çalıĢma sırasında Wedgwood Londra Showroom müdürü Felton Wreford 

ile tanıĢtı ve Etruria’ya davet edildi. Josiah Wedgwood V ile yapılan görüĢme ile 

serbest olarak çalıĢma teklifi alarak Wedgwood için tasarımlar yapmaya baĢladı. 

Keith Murray tasarımları sürahi, kase, vazo, sofra eĢyaları gibi fonksiyonel 

ürünlerden oluĢmaktadır.  

1935 yılında Keith Murray’ın seramikleri çok popüler olmaya baĢladı. Ülkede 

düzenlenen birçok sergide eserleri büyük ilgi çekmiĢ, gazete, dergi ve radyolarda 

adından söz edilmiĢtir.  
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1.2.9.Oscar Nemon (1906-1985) 

 

Resim 23-Oscar Nemon portre 

http://oscarnemon.org.uk/research/research.html 

Heykel sanatçısı olan Nemon, 1906 yılında Yugoslavya’da doğdu. Ġlki Ġngiltere’de 

olmak üzere, Belçika ve Paris’te birçok sergi açtı. 1938 yılında Ġngiltere’ye geldi ve 

20.yy önemli Ģahsiyetlerinin büstleri ve heykellerini yaptı. Winston Churchill heykeli 

sanatçının en popüler eserlerindendir. Wedgwood fabrikası için kraliçe büstü, Ġngiliz 

General Montgomery ve ünlü Jokey Jockey Lester Piggott büstünü yapmıĢtır. Bu 

eserler Wedgwood Barlaston Fabrikasında aslına sadık kalınarak Parian bünyesiyle 

tekrar üretilmiĢlerdir. 

 

Resim 24-Winston Churchill, Oscar Nemon, 1970 

http://oscarnemon.org.uk/history/churchill_hist.html 

http://oscarnemon.org.uk/research/research.html
http://oscarnemon.org.uk/history/churchill_hist.html


25 

 

1.2.10.Sir Eduardo Paolozzi (1924-) 

 

 

Resim 25- Sir Eduardo Paolozzi portre 

http://www.edinburgh-places.co.uk/folk/oldfolk/eduardo-paolozzi.htm 

 

Sir Eduardo Paolozzi, 50 yıldan fazla heykel sanatı ile uğraĢmıĢ, Kraliçenin 

heykel sanatçısı olarak çalıĢmıĢtır. 1924 yılında Edinburg yakınlarında bir kasabada 

Ġtalyan göçmen bir aile ferdi olarak dünyaya gelmiĢtir. Babası dondurma satıcısı olan 

Paolozzi, 1940 yılında hem babasını iĢini devam ettirdi hem de Edinburgh 

College’da sanat eğitimi almaya baĢladı. 1944 yılında Oxford Slade Art School’a 

kabul edildi.  

1947 yılında Fransa’ya yerleĢti. Burada sürrealist sanatçı  

Marcel Duchamp’tan çok fazla etkilendi ve bu yönde çalıĢmalar üretti. 1960 

yıllarında geometrik formlar üzerine yoğunlaĢtı.   

http://www.edinburgh-places.co.uk/folk/oldfolk/eduardo-paolozzi.htm
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Resim 26- geometrik temalı çeĢitlemeler serisi, Sir Eduardo Paolozzi, 1968 

http://www.skinnerinc.com/full/153/718153.jpg 

 

1968 yılında Wedgwood için Geometrik temalı çeĢitlemeler serisi üretti.  

Bone China tabaklar üzerine serigrafi baskı ile yapılan bu seriden 200 adet set olarak 

üretildi. Paolozzi’nin eserleri London's Tate Gallery, New York Modern Sanatlar 

Müzesi gibi müzelerde görülebilir. 

  

 

 

 

http://www.skinnerinc.com/full/153/718153.jpg
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1.2.11.Eric Ravilious (1903-1942) 

 

 

Resim 27- Eric Ravilious portre 

http://www.ww2talk.com/forum/war-air/27093-eric-ravilious-rm-attached-raf.html 

 

Eric William Ravilious Londra’da doğdu. Eastbourne Sanat Okulu’nda eğitim gördü. 

Royal College’dan 1922 yılında burs kazandı.  Gravür, illüstrasyon, renkli baskı ve 

duvar resmi gibi tekniklerle çalıĢtı.  1936-1940 yılları arasında Wedgwood firması 

için çalıĢtı. Üretime geçen ilk çalıĢması,  Edward VIII için üretilen kupanın benzeri 

olan, George VI için üretilen bir hatıra kupasıdır. Ayrıca kurumsal tasarımlar, sofra 

eĢyaları ve çay setleri gibi tasarımlar da yapmıĢtır.  

David Gentleman, Wendy Ramshaw (takı tasarımcısı), Glenys Barton, Clare 

Leighton ve daha birçok farklı disiplinden yetenekli sanatçılar da Wedgwood için 

çalıĢmıĢtır.
7
 

                                                 
7
 http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2291 

http://www.ww2talk.com/forum/war-air/27093-eric-ravilious-rm-attached-raf.html
http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2291
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1.3.ġĠRKET YÖNETĠMĠ 

 

 Josiah Wedgwood & Sons Ģirketi 1895 yılına kadar bir aile Ģirketi olarak 

kalmıĢtır. ġirket bu tarihten sonra yaĢamına anonim Ģirketi olarak devam etmiĢtir. 

1967 yılına dek Wedgwood ailesi Ģirket önderliği yapmıĢtır. Arthur Bryan baĢkanlığı 

ile Ģirket yönetimi ilk defa aileden olmayan bir kiĢiye geçmiĢtir. Bugün Ģirket 

Waterford Wedgwood Grubu’nun bir parçasıdır.  

  

Kronolojik sıra ile Ģirket liderliği yapmıĢ isimler Ģöyledir; 

 

1. Josiah Wedgwood I  (1730-95) 

2. Josiah Wedgwood II  (1769-1843) 

3. Josiah Wedgwood III (1795-1880) 

4. Francis Wedgwood  (1800-80) 

5. Godfrey Wedgwood (1833-1903) 

6. Cecil Wedgwood  (1863-1916) 

7. Frank Wedgwood  (1863-1930) 

8. Josiah Wedgwood V (1899-1968) 

9. Sir Arthur Bryan  (1923-2011) 

 

 

 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2354
http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2355
http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2356
http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2357
http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2359
http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2358
http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2360
http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2361
http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2362
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1.4.ġĠRKET ORTAKLARI 

 

Wedgwood Ģirketinin baĢarısının büyük bir kısmı Josiah Wedgwood ve 

varisleri tarafından gerçekleĢtirilen baĢarılı Ģirket ortaklıkları ile meydana gelmiĢtir.  

Josiah Wedgwood I’in yakın arkadaĢı olan Sir Joseph Banks Royal Society 

üyeliği ve baĢkanlığı yapmıĢtır. Avustralya New South Wales’ten kil sağlama 

görevini üstlenmiĢtir. Wedgwood bu ünlü kiĢinin birkaç farklı portre madalyonlarını 

üretmiĢtir. 

 

Resim 28-Sir Joseph Banks Madalyonu, Wedgwood Müzesi 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/media/9/med110.jpg 

 

Bir Ġngiliz mühendis olan James Brindley, hiç akademik eğitim almadan 

yeteneği sayesinde baĢarılı iĢler yapmıĢtır. Değirmenler, buhar makineleri üzerine 

çalıĢmalarda bulunmuĢtur. Wedgwood ve Brindley, Trent & Mersey kanalı 

çalıĢmaları sebebiyle yakın iliĢki içinde olmuĢlardır.  

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/media/9/med110.jpg
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Josiah Wedgwood’un ablasının oğlu olan, 1775 yılında Wedgwood ile 

çalıĢmaya baĢlayan Thomas Byerley, 33 yaĢında amcasının en güvendiği üst düzey 

yönetici oldu. Uzun süre Londra showroomu yöneticiliği yaptı. Amcasının 

ölümünden sonra showroom ve Ģirket sorumluluğunun büyük bir kısmını üstlendi. 
8
 

 

 

Resim 29-Thomas Byerley Madalyonu, Wedgwood Müzesi 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/media/9/med11.jpg 

 

Sir William Chambers, mimarlık alanında birçok çalıĢma yapmıĢ, 

tasarımlarından ilham alarak Wedgwood tarafından kullanılmıĢtır.  

 Sir William Hamilton, Herculaneum ve Pompei kazılarında aktif bir Ģekilde 

yer almıĢ, koleksiyonundaki Yunan ve Ġtalyan vazoları Josiah Wedgwood I’in Black 

Bazalt üretiminin esin kaynağı olmuĢtur. Koleksiyonundaki bu eserlerle “Antiquities, 

                                                 
8
 http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2365 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/media/9/med11.jpg
http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2365
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Etrusques Grecques, et Romaines” adlı dört ciltlik bir kitap yayınlamıĢtır. Hamilton 

ayrıca Wedgwood için büyük önem taĢıyan ve üzerinde uzun yıllar çalıĢtığı Portland 

vazosunu Ġngiltere’ye getiren isim olmuĢtur.
9
 

 

Resim 30-Sir William Hamilton 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/media/9/med47.jpg 

Cam ustası olan ve Roma Cameo sanatını yeniden canlandıran John 

Northwood, Portland vazosunun kopyasını üretti. Northwood geleneksel cam 

parlatma yöntemleri kullanarak, siyah Jasper iĢi ile üretilen Portland vazosu üretimin 

en önemli parçası olmuĢtur. Ayrıca bütün Portland vazolarının parlatma iĢlemini de 

Northwood gerçekleĢtirmiĢ ve vazo kulplarının alt kısmına isminin baĢ harflerini 

“JN”  olarak mühürlemiĢtir. 
10

 

 

 

                                                 
9
 http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2367 

10
 http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2368 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/media/9/med47.jpg
http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2367
http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2368
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2.BÖLÜM 

WEDGWOOD SERAMĠKLERĠ 

2.1.WEDGWOOD SERAMĠKLERĠ ÜRETĠM BÖLGELERĠ 

 

 Wedgwood Ģirketi yaĢamına Josiah Wedgwood I tarafından 1650 yıllarında 

bir aile Ģirketi olarak baĢladı. Etruria ve Barlaston bölgelerinde toplam beĢ farklı 

fabrikada 250 yıl kadar  aktif olarak üretim yapmıĢtır. Etruria ve Barlaston bölgeleri 

Josiah I ve Josiah V’in gösterdikleri büyük çabalar ile popüler seramik merkezleri 

olmuĢlardır.  

2.1.1.Churchyard Seramik Fabrikası (1656-1759) 

 

Resim 31- Churchyard Seramik Fabrikası 

http://www.thepotteries.org/works/burslem/churchyard.jpg 

Churchyard Seramik Fabrikası Wedgwood üretiminde rol oynayan en önemli 

bölgelerden biridir. Josiah I’in büyük babası tarafından ilk üretime bu bölgede 

http://www.thepotteries.org/works/burslem/churchyard.jpg
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baĢlanmıĢtır. Thomas Wedgwood I ( 1617-1679) John Shaw’ın kızı Margaret ile 

evlendikten sonra bu fabrikaya sahip olmuĢtur. Bölge adını, Josiah I’in 12 Temmuz 

1730’da vaftiz edildiği St.John's kilisesinden alır.  

2.1.2.Ivy House Seramik Fabrikası (1759-62) 

 

Resim 32- Ivy House Seramik Fabrikası 

http://www.thepotteries.org/works/burslem/ivy_house.jpg 

1759 yılında Josiah I tarafından akrabası John Wedgwood’dan kiralamıĢtır. 

Josiah Wedgwood I tarafından Burslem’de kurulmuĢ ilk fabrika, 1763 yılına kadar 

üretimde büyük rol üstlenmiĢtir.
11

 O günün seçkin sanatçılarını kullanarak, 

geleneksel çömlekçiliğin baĢarılı alçak kabartma örneklerini geliĢtirerek, siyah bazalt 

ve jasper gibi teknikler ile üretime baĢladı.
 12

 

 

                                                 
11

 http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2285 

12
 http://www.wedgwood.com/GB/About_Wedgwood/_Design_and_Craftsmanship/Artists 

http://www.thepotteries.org/works/burslem/ivy_house.jpg
http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2285
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2.1.3.Brick House Seramik Fabrikası (1763-72) 

 

 

Resim 33- Brick House Seramik Fabrikası 

http://www.thepotteries.org/works/burslem/brick_house.jpg 

 

ĠĢçileri çağırmak için kullanılan geleneksel korna yöntemi yerine, çanların 

kullanılması üzerine bu fabrika Bell Works olarak da anılmaktadır. 1763 yılından 

itibaren Adams ailesinden kiralanmıĢtır. Kraliçe Charlott tarafından “Majestelerinin 

çömlekçisi” ünvanını aldığı, çay ve kahve takımlarını hazırladığı fabrikadır. 1769 

yılında bina sahibi tarafından gönderilen bir bildirim ile fabrikanın boĢaltılması 

istenmiĢtir.  Buna rağmen fabrikanın boĢaltılması ve yeni yerine taĢınması 1772 

yılına kadar sürmüĢtür. 
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2.1.4.EtruriaSeramik Fabrikası (1769-1950) 

 

 

Resim 34- Etruria 

http://www.thepotteries.org/works/burslem/etruria.jpg 

 

Etruria ismi Ġtalya’nın merkezinde yer alan Etrusci bölgesinden gelir. Etrusci, 

Etrüsklerin uygar bir yaĢam sürdüğü, 18.yy’da muhteĢem sanat eserleriyle herkesi 

hayran bırakan bir kültür merkezi olarak kabul edilmiĢtir.
13

 Wedgwood yaĢadığı 

bulaĢıcı sağlık problemi yüzünden, iĢçileri için fabrikadan olabildiğince uzak bir 

yerleĢim merkezi kurdurmuĢtur. 

                                                 
13

 http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2287 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/learning/discovery_packs/2179/pack/2182/chapter/2287
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Resmi olarak 13 Haziran 1769 yılında açılan bu fabrika, açılıĢ kutlamaları 

sebebiyle hazırlanan “ilk gün vazosu” (First Day Vases) ile kutlanmıĢtır. Fabrikanın 

arsası 1767 yılında Josiah Wedgwood tarafından satın alınmıĢtır. Bu 350 dönümlük 

arazi Trent ve Mersey kanalları yanında yer alıyordu.  

   

 

Resim 35- Etruria Fabrikası açılıĢı için özel tasarlanmıĢ “Ġlk gün vazosu” 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/media/18/73_1.jpg 

 

Fabrikanın ilkesi; “Artes Etruriae Renascuntur” olarak tanımlanan, ilk gün vazosu 

üzerinde de bulunan “Etruria sanatı yeniden doğuyor” dur.  

 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/media/18/73_1.jpg
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2.1.5.Barlaston Seramik Fabrikası (1940- ) 

 

 

Resim 36-Barlaston 

http://www.thepotteries.org/works/barlaston.jpg 

Eski Etruria bölgesinde yaĢanılan yüksek orandaki hava kirliliğinden dolayı yeni bir 

bölgeye yerleĢme kararı verildi. Yeni fabrika Barlaston yakınındaki bir bölgede 382 

dönümlük bir arazi üzerine kurulmuĢtur. 1936 yılında Wedgwood ailesi tarafından 

satın alınmıĢ, 10 Eylül 1938 tarihinde temelleri atılmıĢtır. Earthenware üretimi eski 

Etruria fabrikasından 1940 yılında transfer edilmiĢ, 1950 yılında Eruria bölgesinde 

üretim resmen bitmiĢtir.  

 

Resim 37- Barlaston, 1941 

 

http://www.thepotteries.org/works/barlaston.jpg
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2.2.WEDGWOOD ÜRÜNLERĠNĠN PĠġĠRĠM SÜRECĠ VE ġĠġE FIRINLARI 

 

Stoke-on-Trent 18.yüzyılın en büyük seramik merkezlerinden biri 

konumundaydı. 1960 yıllarına kadar faal olarak seramik üretimi devam etmiĢtir. 

YaklaĢık 4000 kadar ĢiĢe fırını 18.yy baĢlarında aktif olarak çalıĢmaktaydı. Bazı 

küçük seramik atölyelerinin bir adet, bazı büyük seramik fabrikalarının ise 25 kadar 

ĢiĢe fırını bulunmaktaydı. Staffordshire çömlekçiliğinin sembolü haline gelmiĢ bu 

fırınlar Stoke-on-Trent Ģehrinin her noktasını kaplamıĢlardır. 

 

Resim 38-Wedgwood ĢiĢe fırınları, Etruria 

http://www.thepotteries.org/potworks_wk/etruria/wedgwood_1952.jpg 

 

 Hiçbir ĢiĢe fırını birbiriyle tamamen aynı görüntüye sahip değildir. Bu 

fırınların biçimleri yapan ustanın veya atölye sahibinin isteklerine göre 

Ģekillenmekteydi. Özel bir plana göre yapılmamıĢ bu fırınlar, fabrika ve atölye 

çevresinde veya atölyelerin içine inĢa edilmiĢ , bacaları çatıdan dıĢarı çıkacak Ģekilde 

tasarlanmıĢlardır. Bunlar, 20 metre kadar uzunluğa ulaĢabilen,  çok çeĢitli Ģekillerde 

inĢa edilmiĢ fırınlardır. Fırınların dıĢ kısmı Hovel olarak adlandırılıyordu. Bu bölüm 

http://www.thepotteries.org/potworks_wk/etruria/wedgwood_1952.jpg
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ayrıca baca iĢlevi görerek fırın içerisindeki sirkülasyonun sağlanmasına yardımcı 

olmaktadır. Fırınların iç kısmında ayrı bir bölüm bulunmaktadır. Ġç ve dıĢ kısım 

arasında yaklaĢık 1 metrelik boĢluk bulunmaktadır. Sıcaklıkla genleĢen fırın  

duvarlarını sabit tutmak için iç ve dıĢta demir kafesler bulunmaktadır.  

 

Resim 39-Atölye içi ĢiĢe fırını 

http://www.thepotteries.org/photos/heron_cross/heron_cross_potbank.jpg 

 

Resim 40-Hovel (DıĢ kısım)  Resim 41-Besleme ağzı 

http://www.thepotteries.org/bottle_kiln/kiln_inside.jpg 

GiriĢ yaklaĢık 2 metre yüksekliğinde, 70cm geniĢliğindedir. Kapı geniĢliği sagar 

kutularını taĢıyan bir insanın içeri rahatça sığabileceği Ģekilde tasarlanmıĢtır. Sagar 

kutuları seramik ürünlerin içerisine konulduğu, refrakter bir malzemeden oluĢan 

http://www.thepotteries.org/photos/heron_cross/heron_cross_potbank.jpg
http://www.thepotteries.org/bottle_kiln/kiln_inside.jpg


40 

 

seramik kaplardır. Genellikle yuvarlak veya oval olarak yapılırlar. TaĢıyıcıların 

omuzlarında veya kafalarının üzerinde taĢıdıkları sagar kutularının ağırlıkları 

yaklaĢık 50 kg kadardır. Bunlar piĢirim sırasında ürünlerin üzerinde oluĢabilecek 

duman ve kömür lekelerine karĢı koruma sağlar. Sagar kutuları yaklaĢık 30-40 

piĢirim için kullanılabilir. Bisküvi ve sırlı ürünler ayrı bir sistemle kutu içerisine 

yerleĢtirilir. Seramik ürünlerin herhangi bir raf sistemi kullanılmadan sagar 

kutularının üst üste konulması ile fırın içi alandan büyük tasarruf sağlanmıĢtır. Dikey 

olarak üst üste dikkatli bir biçimde tabandan tavana kadar yerleĢtirilirler. Bu iĢlemi 

de fırın yerleĢtirmede uzman olan fırın yerleĢtirme ustaları üstlenmiĢtir. 

 

Resim 42-Sagar Kutusu  Resim 43-sırlı ürünler için kaset sistemi 

http://www.thepotteries.org/postcards/wedgwood/saggar.jpg 

 Bisküvi olacak farklı formlardaki ürünler, sagar kutularının içerisine ve 

ürünlerin arasına, ince bir tabaka halinde kuvars, silika veya kum gibi maddeler 

serpilerek ürünlerin deformasyonu önlenirdi.  Fincan, kase, kavanoz gibi ürünler ağız 

ağza kapatılarak, tabak gibi ürünler ise üst üste konulurdu.  

 Sırlı piĢirimde ise sagarların içerisine kaset yöntemiyle yerleĢtirilen sırlı 

ürünlerin birbirine değmesi önlenmiĢ olurdu. 

http://www.thepotteries.org/postcards/wedgwood/saggar.jpg
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2.2.1.ġiĢe Fırınlarda PiĢirim 

 

ġiĢe fırınlar ortalama haftada 1 kere yakılırdı. Bisküvi piĢirimi 3 gün, sırlı 

piĢirim 2 gün sürerdi.  Fırın yakıtı olarak kömür kullanılırdı. Bir fırında yapılan 

piĢirimde yaklaĢık 15 ton kömür kullanılmaktaydı.  18.yy’da birçok fırının aynı anda 

yanmasıyla inanılmaz bir hava kirliliği oluĢmaktaydı.  Fırın yerleĢtirilmesi 

tamamlandıktan sonra fırının giriĢ kısmı refrakter tuğlalarla örülüp kapatılır ve 

yakılmak için hazır duruma getirilirdi. Fırının ateĢlik kısmından kömür yüklenerek 

piĢirim süreci baĢlatılırdı. PiĢirimin ilk 4 saati düĢük sıcaklıklarda yapılırdı. 4 saat 

sonunda ateĢlik beslemesi sürekli devam eder ve 48 saat sonunda maksimum 

dereceye (1000
o
C-1250

o
C arası) ulaĢılırdı. 2-3 saat maksimum sıcaklık muhafaza 

edilir, daha sonra besleme iĢlemi tamamen kesilir ve fırın kendi haline bırakılıp 

soğuması sağlanırdı.  

 

Resim 44-ġiĢe Fırınlarının atmosfere yaydığı hava kirliliği 

http://www.thepotteries.org/photo_council/028.jpg 

http://www.thepotteries.org/photo_council/028.jpg
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2.2.2.ġiĢe Fırınlarının ÇalıĢma Prensibi 

 

 En sık karĢılaĢılan ĢiĢe fırın çeĢidi, 20 metre uzunluğa ulaĢabilen,  çok çeĢitli 

Ģekillerde bulunabilen ve Hovel olarak bilinen fırındır. Bu fırın iyi bir baca görevi 

görür, sıcaklık sirkülasyonu ve hava akıĢı mükemmeldir.  

 

    

Resim 45-Hovel fırını dıĢ görünümü,   Resim 46-ġiĢe fırını havalandırma sistemi 

http://www.thepotteries.org/photos/dudson/dudson_kiln.jpg 

 

Fırının kubbe biçimli çatısı içinde bulunan kapak veya kanatların 

pozisyonlarında değiĢiklik yapılarak hava akımının kontrolü sağlanırdı. Çoğunlukla 

ateĢ tuğlasından yapılan bu kanatlar, yer seviyesindeki bir makara yardımıyla kontrol 

edilirdi. Fırın içindeki hava akımı bu kanatların açılmasıyla artırılıp, ateĢin daha 

kuvvetli yanması sağlanırdı, kapatılmasıyla ise ateĢi azaltmak mümkündü. PiĢirimin 

sona ermesiyle fırın kapısına örülen duvar yıkılır ve fırın soğumaya bırakılırdı. Fırın 

sıcaklğı içerisinde çalıĢılabilecek dereceye düĢtüğünde, fırın görevlileri içeri girer ve 

fırın boĢaltılırdı. 

http://www.thepotteries.org/photos/dudson/dudson_kiln.jpg
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2.2.3.ġiĢe Fırını ÇeĢitleri 

2.2.3.1.Üstten ÇekiĢli Fırın 

 En temel ĢiĢe fırını örneğidir. Kubbeli fırın yanma bölümü ve ĢiĢe Ģeklindeki 

dıĢ bölüm olmak üzere iki bölümden oluĢur. Alttan beslemeli ateĢliğe sahiptir. 

Sıcaklık sirkülasyonu dıĢ kısmın baca görevi görmesiyle sağlanır. Bu fırın tipi ile 

hem bisküvi piĢirimi hem de sır piĢirimi yaygın olarak kullanılmaktaydı. 

2.2.3.2.Alttan ÇekiĢli Fırın 

Sıcaklığı, üstten çekiĢli fırınlara oranla daha verimli kullanan bu fırın 20.yy 

baĢlarında geliĢtirildi. Üstten çekiĢli fırınla benzerlikler gösterir. Fakat bu fırın 

tipinde sıcaklık önce yukarı doğru ilerler, daha sonra baca çıkıĢı altta olduğu için 

aĢağıya doğru tekrar geri dönerek fırına yakın olan ince bir bacadan dıĢarı atılırdı. Bu 

fırın tipi hem bisküvi hem de sır piĢirimi için kullanılmıĢtır. 

2.2.3.3.Muffle, Sır Fırını 

Muffle fırın diğer fırın tiplerine göre çok daha küçük boyutlardadır. Kapalı 

bir piĢirim odası vardır.  Ürünlerin dekor piĢirimleri için kullanılmıĢtır. Muffle fırın 

bisküvi veya sırlı piĢirimlerde olduğu gibi yüksek sıcaklığa ihtiyaç duymaz.  

Dekorlanan ürünler doğrudan ateĢ veya ısıya maruz kalmadığı için renkler kusursuz 

bir Ģekilde elde edilebilir.  

2.2.3.4.Kalsine Fırını 

ġiĢe fırını Ģeklinde olmasının özel bir sebebi yoktur. Seramik endüstrisinde 

kullanılan flint ve kemik külü üretiminde kullanılmıĢtır. Flint veya hayvan 

kemiklerinin kalsine edilmeden kullanılması piĢirim sırasında birçok problemin 

ortaya çıkmasına sebep olur.. Fakat kalsine iĢleminden sonra toz haline gelen bu 

maddeler seramik bünyede rahatlıkla kullanılabilir. 
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2.3.WEDGWOOD SERAMĠKLERĠ ÇEġĠTLERĠ VE ÜRETĠM TEKNĠKLERĠ 

2.3.1.Sırsız Ġngiliz Stone ware’leri  

 

Sırsız stone ware’ler (dry-bodied stoneware) yerel çamurlardan oluĢan, sır 

gerektirmeyen, mat yüzeyli, 1200-1300
o
C aralığında piĢirildiğinde tamamen pekiĢen, 

güvenle sıvı saklanabilen gözeneksiz seramik ürünlerdir. Sırsız Ġngiliz Stone 

ware’leri eski çağlardan beri her toplumda kullanılan sırsız terra-cota yiyecek ve 

içecek kaplarının geliĢtirilmesiyle oluĢturulmuĢtur. Sırsız Ġngiliz Stone ware olarak 

adlandırılan bu ürünlerin geliĢimi, zararlı kurĢunlu sırlara gereksinimi ortadan 

kaldırmak ve sinter bir bünye yaratma çabalarıyla gerçekleĢmiĢtir. Aslında kurĢunlu 

sırların yüksek dereceli piĢirimlerde kullanılması neredeyse imkansızdır. Yüzeyde 

parlak bir görüntü elde etmek için fırın içerisine tuz atılarak tuz sırı oluĢumu 

sağlanmaktaydı. Bu bünyeler stone ware dıĢında tutulabilecek bir bünyeye sahiptir.  

   

Resim 47-Sol; Çaydanlık, Kırmızı Stone ware, sırsız, aplike dekorlu, 18.yy, Çin 

Sağ; Çaydanlık, Kırmızı Stone ware, sırsız, aplike dekorlu, 1750-60, Ġngiltere 

English Dry-Bodied Stoneware, Wedgwood and Contemporary Manufacturers s.49 



45 

 

Sırsız bünyeli stoneware örneklerinin belki de ilklerinden olduğu varsayılan 

16.yy’da Çin’in Shanghai Ģehrinin Jiangsu bölgesinde yapılmıĢ ürünlerdir.
14

 

Bu ilk örnekler Ġnce taneli stoneware bünyeye sahip, yüzeyi hafif parlak 

ürünler ilgi çeken ürünler olmuĢtur. Bazı oyuncak ve minyatürlerin yapımında bu 

bünye kullanılmıĢ, üzeri mavimsi bir sır tabakası ile kaplanmıĢtır. Yixing 

Stoneware’leri en ünlü demlik üreticisi olma yolunda 18.yy ve 19.yy boyunca çok 

düĢük fiyatlarla Avrupa’ya ihraç edilmiĢtir. 1699 yılında Londra’ya 82 tane ihraç 

edilen bu demlikler, 1703 yılında East India Company kayıtlarına 1000 adedin 

üzerinde olduğu geçmiĢtir.
15

 

Ġngiltere’deki bilinen ilk kırmızı stoneware üreticisi Londra’da fabrikası olan 

John Dwight’dir. 

 

Resim 48-Bir kısmı restore edilmiĢ demlik, kase ve kapağı, kırmızı stoneware, John Dwight 

Fabrikası Fulham, 1675, Londra Müzesi. 

English Dry-Bodied Stoneware, Wedgwood and Contemporary Manufacturers  s.50 

                                                 
14

 English Dry-Bodied Stoneware, Wedgwood and Contemporary Manufacturers 1774-1830, Diana 

Edwards, RoneyHampson, Woodbridge,  Antique Collectors' Club, c1998, s.49 

15
 S.J.Vainker, Chinese Pottery and Porcelain, New York:George Braziller Inc. 1991, s.157 
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2.3.2.Wedgwood Antik Kırmızı ve Kahverengi (Rosso Antico) 

 Kırmızı ve kahverengi stoneware bünyeler Wedgwood Ģirketinin tüm 

ortaklıklarında vazgeçilmez ticaret kaynağını oluĢturmuĢtur. Kırmızı stoneware 

bünye kolay temin edilebilen, hassas, dayanıklı olmayan ve kusursuz ürünler için 

uygun olmayan bir çamurdu. Bu çamuru ilk piyasada ilgi çekici hale getiren Eles 

KardeĢler olmuĢtur.
16

 Rosso Antico olarak da bilinen Wedgwood kırmızı 

stonewareleri Elers KardeĢlerin kullandığı bünye ile aynı bünyedir. Tamamen 

yöresel hammaddelerden elde edilen bu bünye Burslem çevresinde sıkça bulunur. 

Kırmızı, kahverengi ve açık kahverengi gibi farklı renklerde bulunur. Bünyeye 

eklenen demir ve mangan oksit ilavesi ile daha koyu ve siyah renkler elde edilmiĢtir.  

 

Resim 49-ġamdan 1785, demlik 1870 , bardak 1798, Siyah figür aplike dekorlu Antik Kırmızı, 

Royal Ontario Müzesi 

English Dry-Bodied Stoneware, Wedgwood and Contemporary Manufacturers s.14 

 

                                                 
16

 Wedgwood and his imitators, N.Hudson MOORE, NewYork Frederick A.Stokes Company 

Publishers, Eylül 1909, s.77 
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Wedgwood bu bünye ile yaptığı ürünlerin içlerini sırlamıĢtır. Bu ürünler ticari 

anlamda hiçbir zaman tatmin edici bir baĢarıya ulaĢamamıĢtır ve Wedgwood 

kataloğunda yer almamıĢtır. Ġlk Rosso Antico ürünleri siyah figürlerin aplike edildiği  

ürünlerdir.   

 

 

Resim 50-Siyah figür aplike dekorlu Wedgwood Antik Kırmızı vazo, 1805, Mint Sanat Müzesi 

English Dry-Bodied Stoneware, Wedgwood and Contemporary Manufacturers s.14 
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Resim 51-Beyaz stoneware aplike dekorlu, Antik Kırmızı demlik, Wictoria Albert Müzesi 

Josiah Wedgwood And His Pottery S.56 

 

Resim 52- Kahverengi Stone ware aplike dekorlu, Antik Kırmızı Tütsü kabı, Wictoria Albert 

Müzesi 

Josiah Wedgwood And His Pottery S.56 
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2.3.3.Wedgwood Sepet Örgüsü Biçimli ĠĢler (Cane ware) 

 

Sinter yüzeye sahip bisküvi veya sırsız bünye, içeriğinin büyük çoğunluğu 

yöresel killerden elde edilir. 1787 yılında Wedgwood tarafından “örgü” veya “örgü 

görünümlü porselen bisküvi” olarak adlandırılmıĢ ve kategori olarak sunulmuĢtur. 

1787 yılında Etruria’da Cane ware yaklaĢık 10 yıldır üretilmekteydi, fakat ilk 

kullanıldığı tarih ve yer kesin olarak bilinmemektedir.
17

 1771 yılında ilk denemeler 

yapılmaya baĢlanmıĢ fakat  istenilen sonuçlar alınamamıĢtır. 1776 yılında  Cane ware 

demlikler üretilmiĢ ama Wedgwood renklerden tatmin olmamıĢtı. 16 yaĢındaki 

Josiah II tarafından yapılan birçok denemeye rağmen 1783 yılına dek bu üretim çok 

baĢarılı olamamıĢtır. 

 

Resim 53-Gri aplike dekorlu Cane ware, 1800, 

English Dry-Bodied Stoneware, Wedgwood and Contemporary Manufacturers 1774-1830, s.15 

                                                 
17

 Wedgwood : the new illustrated dictionary / Robin Reilly, Woodbridge, Suffolk : Antique 

Collectors' Club, c1995., s.91 
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1786 yılında yeni bir bünye oluĢturuldu ve örgü dekorlu, renkli Çay ve Kahve 

takımları üretilmeye baĢlandı. 

Josiah Wedgwood II babasına yazdığı mektupta bazı Örgü iĢlerinin (cane 

ware) üretiminde kullandığı bünye reçeteleri Ģöyle belirtilmiĢtir;
18

 

NO:1 

3 kısım “84 numaralı kahverengi yerel kil” (84 Brown) 

2 kısım “Ball clay” 

1 kısım “Kuvars” 

NO:2 

4 kısım “84 numaralı kahverengi yerel kil” (84 Brown) 

2 kısım “Ball clay” 

1/8 kısım “kırmızı çamur” 

NO:3 

10 kısım “No2 reçete” 

12 kısım  “Kalsiyum Karbonat”  

 NO:4 

3 kısım “84 numaralı kahverengi yerel kil” (84 Brown) 

  1 kısım “Ball clay” 

 ½ kısım “Kalsiyum Karbonat”  

                                                 
18

 English Dry-Bodied Stoneware, Wedgwood and Contemporary Manufacturers 1774-1830, Diana 

Edwards, RoneyHampson, Woodbridge,  Antique Collectors' Club, c1998, s.64 
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Resim 54-Bamboo Ģekilli Caneware Demlik, Wedgwood & Bentley, 1776-80, Liverpool Museum, 

Mayer koleksiyonu. 

English Dry-Bodied Stoneware, Wedgwood and Contemporary Manufacturers 1774-1830 s.64 

 

 2.3.4.Kraliçe iĢi (Queen’s Ware) 

 

1730 - 1740 yılları arasında Staffordshire’da üretilen kurĢunlu sırlı, krem 

rengi, parlak yüzeye sahip seramikler “creamware”  olarak adlandırılmıĢtır. En erken 

örneği British Museum’da bulunan mavi ve siyah renkle sıraltı tekniğiyle 

dekorlanmıĢ “E.B. 1743” olarak mühürlenmiĢ içki kasesidir. Bu mühürün bisküvi 

piĢirimi ve sır piĢimi sürecinin ayrı ayrı yapılması gerektiğini öngören Enoch Booth 
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isimli bir seramikçinin isminin baĢ harfleri olduğu düĢünülmektedir. 
19

 PiĢmemiĢ 

ham bünye üzerine serpilerek uygulanan geleneksel sırlama metodunun yerine sıvı 

sırların sürekli kullanılması Aaron Wood ve William Littler tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. BuluĢunun kendisiyle özdeĢleĢmesine rağmen, Wedgwood 

tarafından geliĢtirilen krem rengi earthenware bünye 1765 yılından itibaren Queen 

Charlotte tarafından kurulan bir komisyon tarafından seçilmiĢ ve Kraliçe iĢi “Queens 

ware” olarak anılmaya baĢlanmıĢtır. 9 Haziran 1766’da yayınlanan “Aris 

Birmingham Gazette”  adlı gazetede “Bay Josiah Wedgwood Majestelerinin 

seramikçisi olarak tayin edilmiĢtir.” haberi yayınlanmıĢtır. Wedgwood’un yenilikleri 

sadece bünye ve sırda değil aynı zamanda formda da kendini göstermiĢtir. Sır 

içerisine kalay oksit eklenerek beyazlatma gibi geleneksel yöntemlerin aksine, 

Wedgwood bünyeye eklediği cornish china clay ve China Stone ile beyaz, dayanıklı, 

berrak bir yüzey elde etmiĢtir. Wedgwood’un erken dönem Kraliçe iĢi formları 

devetüyü rengindedir. YaklaĢık 4 yıl süren çalıĢmaların sonucu bünye ve sırdaki 

inanılmaz değiĢim ile Kraliçe iĢi “Queens ware” olarak tanımlanan seramikler, 

Ġngiliz seramik tarihinin en önemli ürünleri arasına girmiĢtir.  

 

 

Resim 55-Wedgwood’un denemeler kitabının Kraliçe iĢi “Queens ware” testinin 

411.denemesinde baĢarılı olduğunu yazdığı bölüm. 

                                                 
19

 Wedgwood : the new illustrated dictionary / Robin Reilly, Woodbridge, Suffolk : Antique 

Collectors' Club, c1995., s.122 
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Resim 56-Kraliçe iĢi sır ve bünye denemeleri,1760 

 

Josiah Wedgwood’un Kraliçe iĢlerini mükemmelleĢtirmek için yaptığı 

denemeleri dikkatlice numaralandırmıĢ, Denemeler kitabında reçetelerini yazmıĢtır. 

1760 yılında baĢlayan bu test çalıĢmalarının büyük bir çoğunluğu 1763 yılında 

tamamlanmıĢ, fakat 1770’e kadar farklı denemeler yapılmaya devam edilmiĢtir. 

1750 yıllarında Kuzey Staffordshire bölgesinde yaklaĢık 130 seramik atölyesi 

bulunmaktaydı. Bu atölyelerin büyük bir çoğunluğu tuz sırlı stoneware, siyah ve 

kırmızı sırlı ürünler üretiyorlardı. Piyasadaki seramik üreticileri 1775 yıllarından 

önce kimyasal içeriği tuz sırlarıyla çok farklı olmayan Kraliçe iĢi “Queen’s ware” 

ürünler  üretmeye baĢlamıĢlardı.  Fransa’da ” faience-fine” ,”faience aglaise”, “tere 

de pipe”, Almanya’da “steingut”, Ġtalya’da “terraglia”, Ġskandinavya’da “flint 

porslin” olarak tanınmaktaydı. 1700 lü yılların sonlarına doğru Kraliçe iĢi “Queen’s 

ware” ürünler neredeyse tüm Avrupa’da kopyalanmaya baĢlandı. 
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Resim 57-Ġkiz kulplu vazo, Kraliçe iĢi “Queens ware”,   Wedgwood Museum, 1760 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/collections/online/2219/object/2962/timeline 

 

 Kraliçe iĢi “Queen’s ware” uzun yıllar seramik endüstrisinde vazo, sofra 

eĢyaları, süs eĢyaları gibi birçok alanda kullanılmıĢtır.  

 Kraliçe iĢi “Queen’s ware” Staffordshire çevresinde birçok üretici tarafından 

üretiliyordu. Leeds Çömlekçilik en büyük üreticiydi. Wedgwood Kraliçe iĢleri 

“Queen’s ware” üzerine uygulanan baskı ile diğer üreticiler arasından sıyrılıyordu. 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/collections/online/2219/object/2962/timeline
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Resim 58-Yatay tornada dekorlanmıĢ, aplike dekorlu, Kraliçe iĢi Vazo, 1765,Wedgwood Müzesi 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/collections/online/object/3704 

  

Tuz sırlı seramiklerin aksine Kraliçe iĢi “Queen’s ware” ürünler pürüzsüz bir 

yüzeye sahiptir. Yüzeyi transfer baskı yapmak için çok uygundur. BaĢlangıçta 

seramik yüzeye baskı yapma fikri çok sıcak karĢılanmasa da karmaĢık desenlerin bu 

yöntemle uygulanması ile kolay ve ucuz bir üretim gerçekleĢtirilmiĢtir. Transfer 

baskı yönteminde bakır levhaların yüzeyine kazıyarak yapılan desenler boya, oksit, 

ergitici (flux) ve yağ karıĢımları ile doldurulmuĢtur. Hazırlanan bu plaka üzerindeki 

desen kağıt üzerine geçirilmiĢ, daha sonrasında sırlı olarak piĢmiĢ seramik parça 

üzerine bu kağıt yapıĢtırılarak transfer yapılmıĢtır. 
20

  

                                                 
20

 Post-medieval Pottery, 1650-1800 (Shire Archaeology), Jo Draper, Ekim 2001,Shire Publications 

Ltd., Buckinghamshire,Ġngiltere, s.47 
 

http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/collections/online/object/3704
http://www.shirebooks.co.uk/authors/profile.aspx?ID=3994
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2.3.5.Mermer ve Akik TaĢı Görünümlü  ĠĢler (Agateware) 

 Mermer ve akik taĢı görünümlü seramikler olarak da  bilinen Agateware 

farklı renkteki en az iki seramik çamurunun çeĢitli yöntemlerle karıĢtırılması ile 

oluĢan bir seramik Ģekillendirme ve dekor tekniğidir. Çamurların karıĢtırılması ile 

yüzeyde oluĢan farklı renkteki çizgiler mermer ve akik (agat) taĢına benzediği için bu 

Ģekilde adlandırılmıĢtır. Hatta mermer ve agat taĢının taklidi olduğu da söylenebilir. 

Wedgwood Mermer ve akik taĢı görünümlü (Agateware) seramikleri, normal 

bünye üzerine farklı renklerde hazırlanan, sıvı, sulandırılmıĢ, astar kıvamına 

getirilmiĢ çamurla mermer etkisi verilmiĢ bir teknikle yapılmaktadır.Bu tekniğin 

erken örnekleri Antik Roma’da ve özellikle 18.yy Çin’in T’ang hanedanlığında sıkça 

rastlanmaktaydı. 

 

Resim 59-Beyaz terracota Aplike dekorlu Agateware örnekleri, 1783, Wedgwood Müzesi 

Wedgwood Ilustrated Dictionary S.14 
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Bu teknik 1730-1740 yılları arasında Staffordshire bölgesinde kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Kalıpla Ģekillendirilen Mermer ve akik taĢı görünümlü iĢler 

(Agateware) ile astar ile Dekorlanan Mermer ve akik taĢı görünümlü iĢler 

(Agateware) kolayca ayırt edilebilir. Çok parçalı kalıpla Ģekillendirilen Agateware 

örneklerinin çoğunda birleĢtirme izleri göze çarpmasına karĢın, tek parçalı kalıpla 

Ģekillendirilen ürünlerde iz yoktur. Ayrıca ürünün üzerine direk uygulanan astar ile 

yapılan teknikte de böyle bir problemle karĢılaĢılmaz.
21

 

 

2.3.6.Jasper iĢleri (Jasper ware) 

 

Wedgwood’un seramik dünyasına kazandırdığı en önemli bünye olan Jasper, Çin 

Porseleninin keĢfinden sonra belki de seramik tarihinin en önemli buluĢlarından 

sayılabilir.
22

 Jasper yoğun, sert ve beyaz stoneware’dir. Ġnce Ģekillendirilip, 

1250
o
C’den daha yüksek sıcaklıklarda piĢirildiğinde porselen gibi transparan bir 

görünüm alır. Dekoratif ve hediyelik eĢyaların üretiminde kullanılan, ticari olarak en 

baĢarılı ürün olan Jasper, 19.yy 1.dünya savaĢı döneminde kısa bir zaman aralığı 

haricinde, 200 yıldan daha fazla Etruria ve Barlaston’daki seramik fabrikalarında 

sürekli olarak üretilen bir ürün olmuĢtur. 

 Ġçeriğinde yüksek oranda Baryum Sülfat bulunan renkli seramik bünyesi 

Jasper olarak adlandırılır. Ġsim babası ve mucidi Josiah Wedgwood’dur. Bir çok 

farklı renklerde uygulanmıĢtır. En popüler ve sık karĢılaĢılan, Jasper denince ilk akla 

gelen örnekleri Mavi beyaz aplike dekorlu ürünlerdir. 

                                                 
21

 Wedgwood : the new illustrated dictionary / Robin Reilly, Woodbridge, Suffolk : Antique 

Collectors' Club, c1995., s.14 

22
 Wedgwood : the new illustrated dictionary / Robin Reilly, Woodbridge, Suffolk : Antique 

Collectors' Club, c1995., s.239 
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 Wedgwood’un içeriğini sır gibi sakladığı Jasper’ı, casuslardan korumak 

amacı ile, 1776 yılında Bentley’e yazdığı kodlanmıĢ 2 ayrı mektup ile bildirilmiĢtir. 

Mektuplarda bahsedilen Jasper iĢleri formülü Ģöyleydi; 

1 kısım kalsine kuvars 

3 kısım Purbeck kili 

¼ kısım kalsiyum karbonat 

6 kısım Baryum Sülfat 

 

 

Resim 60-25 farklı renkte Jasper cameo uygulamaları, Wedgwood Müzesi 

Wedgwood Ilustrated Dictionary S.167 
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Resim 61- Farklı renklerde Jasper iĢi örnekleri 

http://residesf.com/2010/01/05/tea-with-claudia-lord-wedgwood/ 

http://residesf.com/2010/01/05/tea-with-claudia-lord-wedgwood/
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Resim 62- 18.yy Jasper iĢleri, mavi, yeĢil ve siyah örnekleri, 1785-1795, Wedgwood Müzesi 

Wedgwood Ilustrated Dictionary S.168 

 

Resim 63-Mavi beyaz Jasper Örneği 

Wedgwood Ilustrated Dictionary  s.20 
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Resim 64-Portland vazosu reprodüksiyonu, siyah jasper Resim 65-orijinal Portland vazosu, 

M.S.50, wedgwood müzesi 

Wedgwood Ilustrated Dictionary S.307 

 

Barberini vazosu olarak bilinen, orijinal Roma iĢlemeli akik-cam (cameo-

glass) vazosu, Ġskenderiyeli ustalar tarafından M.S.50 yıllarında üretildi.
23

 William 

Hamilton tarafından Ġngiltereye getirilen bu vazo daha sonra Portland DüĢesi'ne 

satılmıĢtır. O günden sonra vazonun adı bugün bilinen Ģekliyle “Portland vazosu”  

olarak anılmaya baĢlanmıĢtır. DüĢesin ölümünden sonra Portland vazosu ve tüm 

eĢyaları Portland 3.Dük’ü tarafından alınmıĢtır. Wedgwood bu vazoyu 3.Dük’ten 

ödünç alarak vazonun bir kopyasını yapma çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Neredeyse 4 yıl 

boyunca Jasper bünyesiyle orijinale en yakın görüntüyü elde etmek için çabalar. BaĢ 

sanatçılarından Henry Webber, en iyi modelcilerinden William Hackwood ve 

William Wood ile mavi-siyah renkli orijinal vazoya benzer bünye denemelerine 

baĢlamıĢlardır. KarĢılaĢtığı teknik problemler, vazonun kopyasının Wedgwood’un 

beklediğinden çok daha zor olduğunun kanıtıydı.  Birçok baĢarısız kopyanın 

ardından mükemmel kopya Eylül 1789'de üretildi. Vazo ilk olarak Dr.Erasmus 

                                                 
23

 http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/collections/online/2219/object/2702/timeline 
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Darwin’de içinde bulunduğu yakın arkadaĢlarına gösterildi. Royal Akademi baĢkanı 

Joshua Reynolds tarafından “genel görünüĢ ve tüm ayrıntıların orijinal vazoya birebir 

sadık kalınarak yapıldığı ve kusursuz bir reprodüksiyon” olarak kabul görmüĢtür. 

Wedgwood’un tartıĢmasız teknik olarak en baĢarılı iĢlerinden biri sayılan bu örnek 

ile seramik endüstrisindeki yeri sağlamlaĢmıĢ ve jasper iĢleri üretimi büyük bir hız 

kazanarak devam etmiĢtir.   

 

2.3.7.Siyah  Bazalt 

 

Siyah Bazalt ürünler, Ball clay, mangan oksit ve kalsine demir silikat’tan 

oluĢan ince taneli siyah renkte stoneware bünyesidir. Oldukça dayanıklı ve sert olan 

Siyah Bazalt, rengini içeriğindeki yüksek orandaki demir oksit ve mangandan alır. 

Her ne kadar ismi Bazalt olarak anılsa da içeriğinde bazalt hammaddesi yoktur. 

Bazalt taĢının görünümüne benzerliği ve sağlam bir bünye olması yüzünden Siyah 

Bazalt olarak anılmıĢtır. Daha önceleri Mısır siyahı (Egyptian Black) veya Etruscan 

olarak anılıyordu. Wedgwood 18.yy’da Staffordshire’da üretilen Siyah Bazalt 

ürünlerini geliĢtirdi ve 1768 yılında Siyah Bazalt’ı tekrar üretti. Bazalt Josiah 

Wedgwood tarafından kaliteli siyah porselen olarak tanımlanmıĢtır. Yaptığı deneyler 

sonucunda bu ince taneli stoneware bünyenin süs eĢyalarının neo-klasik stille üretimi 

için uygun olduğunu bulmuĢtur. Vazo, portre, madalyon, Ģamdan gibi süs eĢyalarının 

yapımında tercih edilen bir malzeme olmuĢtur. 1773 yılından itibaren Wedgwood’un 

geliĢtirdiği siyah stoneware bünye “basaltes” olarak tanımlanmaya baĢlanmıĢtır. Bu 

bünye ile hem dekoratif süslemeli ürünlerin hem de kullanım eĢyalarının üretiminde 

kullanıldı. Wedgwood bu ürünlerle birlikte büyük bir güven ve ün kazanmıĢtır.  
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Resim 66-Erken dönem Siyah bazalt çaydanlık, aplike dekoru, 1740-1750, Enoch Wood 

koleksiyonu, City Museum and Art Gallery, Stoke-on-Trent 

Black Basalt Wedgwood and Contemporary Manufacturers, s.25 

 

 Wedgwood 1789 yılında ”Common Place Book I.“ adlı kitabında Siyah bazalt 

reçetesini Ģöyle vermiĢtir; 

20 ElenmiĢ Ball clay, 

5 AĢı Boyası , 

1,5 Mangan oksit 

Bu reçete karıĢtırılıp astar olarak da kullanılabilir.
24

 

Yine aynı kitapta bir baĢka reçete Ģöyledir; 

80 ElenmiĢ Ball clay 

80 AĢı boyası 

9 Mangan oksit 

                                                 
24

 Diana Edwards, Black Basalt Wedgwood and Contemporary Manufacturers, Woodbridge,1994,s.27 
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 Yukarıdaki reçeteleri yüksek derecede (1200
o
C-1250

o
C arası) piĢirildiğinde 

pekiĢmiĢ koyu siyah bir bünye elde edilebilir.
25

 

PiĢirim sonrasında ince taneli kum ile ovalayarak yüzeyin daha pürüzsüz hale 

gelmesi sağlanır. OvalanmıĢ olan yüzey çok az miktarda yağ ile parlatılır. 

   

 

Resim 67-Altın varak ile dekorlanmıĢ Siyah Bazalt fincan ve tabağı, 1775-1780, Mint Sanat 

Müzesi. 

Black Basalt Wedgwood and Contemporary Manufacturers,s.16 

 

Hiç Ģüphe yoktur ki Minos-Miken, Kıbrıs ve Ġtalyan buhero örneklerinden 

Wedgwood Siyah Bazalt’ı için büyük bir ilham kaynağı oluĢtur. Wedgwood Bazaltes 

olarak adlandırdığı bu seramikleri Roney Hampson tarafından yazılan “Josiah 

Wedgwood I Ceramic Historian” adlı kitapta yayınlanan mektubunda Ģöyle 

tanımlamıĢtır; 

                                                 
25

 http://www.wedgwoodmuseum.org.uk/collections/online/object/3546 
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Basaltes: Ġnce taneli porselen bisküvi, neredeyse doğal bir kaya kadar güçlü 

ve sert, çok parlak yüzeye sahip, çelikle birbirine sürtüldüğünde kıvılcım çıkaran,  

bütün asitlere karĢı dayanıklı ve kolay kolay hasar almayan özelliklere sahiptir.
26

  

 

 

Resim 68-Altın varak dekorlu Siyah Bazalt, 19.yy, Polikoff koleksiyonu 

Black Basalt Wedgwood and Contemporary Manufacturers, s.19 

                                                 
26

 a.g.e, Black Basalt, s.34 
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Resim 69-TavĢan ve köpek baĢlı içki kabı, riton, 1775-1780, Weldon Koleksiyonu 

 

 

2.3.8.Wedgwood Lüsteri (Fairyland  Lüsteri) 

 

 Lüster  yada lostra sözcüğü, parıltı, ıĢıltı anlamı taĢımaktadır. Lüsteri pırıltılı 

renkli bir yüzey efekti olarak tanımlayabiliriz. Lüsterin albenisi yanar döner metalik 

ıĢıltısından kaynaklanır. Bizi büyüleyen göz alıcı renklerinden çok onlardaki 

değiĢimdir. IĢığın sanatı diyebileceğimiz lüster, bu özelliği ile seramiğe bir hareket 

boyutu eklemiĢtir.
27

 

 

                                                 
27

 Sevim ÇĠZER, Lüster, tarihi, tekniği, sanatı, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Ġzmir,2010, s.11 
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Resim 70- GümüĢ lüsteri sürahi, Louise Powell, 1930 

 

YaklaĢık 1905’ ten itibaren Alfred ve Louise Powell, Wedgwood için, piĢmiĢ 

toprak üzerinde lüster kullanarak, dekoratif ürünler tasarlamaktaydılar. Bunlar da, 

genelde doğadaki yaĢam sahnelerin betimlendiği veya geometrik ve çiçekli 

motiflerin kullanıldığı, kıvrımlı ve çiçek bordürlü, çoğunlukla basit formlu vazo, 

sürahi ve çanakları kapsamaktaydılar. Mavi, yeĢil ve kahverengi üzerine gümüĢ 

lüster kullanımı, en yaygın renk kombinasyonudur.  
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Resim 71- Bakır Lüsteri vazo, Louise Powell, 1930 

 

Resim 72-Periler ülkesi olarak adlandırılan  lüsterli kap, Bone China, Daisy Makeig-Jones, 1915 

http://farm4.static.flickr.com/3392/3269434602_4c49302a8a_o.jpg 

http://farm4.static.flickr.com/3392/3269434602_4c49302a8a_o.jpg
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Resim 73-Periler ülkesi Lüsteri, Daisy Makeig-Jones, 1920 

 

 1914’ ten itibaren, Daisy Makeig-Jones’ un “Peri Ülkesi Lüsterleri” (peri ve 

yıldızların fantastik resimleri vb.) ve “Ejderha Lüsterleri” (Çin’ den esinlenilmiĢ kuĢ, 

kelebek ve ejderha resimleri) üretilmiĢtir. 

 Makeig-Jones’ un lüsterleri, porselen bünye üzerine uygulanmaktaydı. Altta 

yer alan desenlerin vurgulanması için bazen altın da kullanılmaktaydı. Sözü edilen 

lüsterlerle dekore edilmiĢ ürünlerin baĢında, her büyüklükte çanaklar, saki kapları, 

tabaklar, vazolar ve plakalar yer almaktaydı. Bu lüsterlerin yüksek kaliteleri ve 

orijinallikleri, koleksiyoncular tarafından aranır olmalarına yol açmıĢtır. Gece mavisi 

veya siyah zemin üzerindeki dekorasyon özellikle çok etkileyicidir ve yalın, Çin tarzı 

biçimler görünümü daha da pekiĢtirmektedir.
28

 

 

                                                 
28

 http://www.pbs.org/wgbh/roadshow/fts/houston_200503A51.html 

http://www.pbs.org/wgbh/roadshow/fts/houston_200503A51.html
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2.3.9.Wedgwood Mayolika 

 

 Mayolika 1863’ ten itibaren kahve, yeĢil ve mavinin monokrom renkleri ile 

üretilmiĢ ve Carrara ĠĢleri ile beraber on dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar, genel 

üretim içerisinde yer almıĢtır. ġirketin mayolika ürünleri aynı zamanda, fabrikanın 

dıĢında, Stoke-on-Trent firmasında cam oymacılar tarafından, mavi veya kahverengi 

sır üzerine, kuĢ, kelebek, ağaç, çiçek ve diğer bitki motifleri ile bezenmiĢtir ve 

Vigornian Ware olarak pazarlanan bir seriyi de içermektedir. Aynı zamanda benekli 

sır efektleri de kullanılmaktaydı ve son derece ayrıntılı formlar üzerine renkli sırlar 

da uygulanmaktaydı. Argenta Ware olarak adlandırılan ürünler, genelde Japon etkili, 

çiçek, hayvan ve doğa motifi rölyefli, soluk zemin üzerine açık renkli mayolika sır 

kullanılarak üretilmiĢtir. Oymalı porselenler, 1863’den itibaren R. J. Morris 

tarafından modellenmiĢtir ve fabrika 1872’de A. Du Tremblay’in varislerinden 

tasarım, kalıp ve sır formüllerini almıĢtır.  

 

Resim 74-Okyanus Demlik, mayolika, 170 mm, 170 mm, 118 mm, 1882 
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2.4.WEDGWOOD DEKOR TEKNĠKLERĠ 

2.4.1.El Dekoru 

 

 Wedgwood el dekoru ürünleri sır üstü bezme tekniği kullanılarak yapılmıĢtır. 

Sır üstü boyaların çok ince bir fırçayla dikkatlice en ince ayrıntılarına kadar 

uygulanmasıyla oluĢturulmuĢtur. En önemli örnekleri arasında Ģimdi olduğu gibi 250 

yıl önce de çok popüler olan çiçek desenli, Fransız sanatçı Jean Pillement (1728-

1808)tarafından yapılan “Botanik çay seti” vardır.
29

 

 

Resim 75-Botanik Çay Seti, Jean Pillement, el dekoru 

 

2.4.2.Oyma Dekoru (Ajur) 

 

Oyma dekoru ürünün deri sertliğine geldiğinde, tasarımın gerektirdiği Ģekilde 

kesilerek parçaların çıkarılması ile oluĢturulan dekor çeĢididir. Kesilen yüzeylerin 

çok büyük olması ürünün dayanıklı olmasını engeller. Kesilen parçaların haricindeki 

yüzeyler bir bütün halinde ve devamlı olması ürünü güçlendirir. 

                                                 
29

http://www.wedgwood.com/GB/Distinguished_House_of_Wedgwood/Distinguished_House_of_We 

dgwood/Techniques/Hand_Painting_and_Piercing#handpainting 
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Resim 76-Oyma dekoru 

 Bu tekniğin en popüleri arasında Kraliçe iĢi (Queens Ware) portakal 

kasesidir. 18.yy da artan bir popülariteye sahip olan portakalın masaüstünde 

gösterilme çabaları bu eserin ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. 

 

Resim 77-Portakal Kasesi, Oyma tekniği 
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2.4.3.Sünger Dekoru 

 

1810 yılında Wedgwood tarafından canlandırılan bu teknik,  mavi zeminli 

Çin seramiklerinin imitasyonu olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu teknikle dokulu bir yüzey 

oluĢturulur. Ġnce bir katman halinde dökülen mavi boya sünger yardımı ile hafifçe 

tampon yapılarak uygulanır. Bu uygulama ile farklı bir doku elde edilir.  

 

Resim 78-Sünger ile dekor tekniği 

 

Bu tekniğin en baĢarılı uygulanmıĢ örneği “Satir Vazosu”dur. Ġsmini 

tutacaklarında Ģekillendirilen Satir ( Yunan mitolojisinde yarısı insan yarısı keçi 

Ģeklinde temsil edilen bir tanrı)  kafasından almıĢtır. 
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Resim 79-Satir Vazosu 

2.4.4.Pâte-sur-pâte 

 

 Pâte-sur-pâte beyaz porselen dekor yöntemidir. 1850 yılında Fransa’da Çin 

Porselenlerinin yeniden üretimi sırasında uygulamadan kaynaklanan bir hatayla 

ortaya çıkmıĢ tekniktir. Bu teknikte beyaz astar, kalıp içine, kabartma olacak 

yüzeylere fırça ile uygulanır. Kabartma yüzeylerinde oluĢturulan farklı 

kalınlıklardaki astar katmanları, koyu renkli yüzey üzerinde saydam bir görünüm 

oluĢturur. Ġnce uygulanan beyaz astar yüzeyde daha fazla saydam bir görünüm 

sağlarken, kalın uygulanan yüzeyler opak beyaz bir renk alır. Uygulaması oldukça 

zahmetli olan bu teknikle çok yumuĢak, Ģeffaf görünümlü seramik yüzeylerde zor 

elde edilebilecek bir etki sağlanır.  
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Resim 80-Pate-sur-pate, kalıp içi astar tekniği 

Bu tekniğin en baĢarılı örneklerinden “Üç Güzeller Plakası” sayılabilir.  

 

Resim 81-Üç güzeller 
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Resim 82- Pate-sur-pate, Banjo (telli müzik aleti) vazosu, Frederick Rhead, 1878 

Wedgwood Ilustrated Dictionary S.306 

 

2.4.5.Altın Varak ve  Yaldız Dekorları 

 

1802 yılında uygulanmaya baĢlanan yaldız ve altın varak dekorları birçok 

Wedgwood ürünlerinde uygulanmıĢtır. Bu teknik ile altın ve yaldız macun kıvamına 

getirilerek fırça ile yüzeye uygulanır. Öncelikle renkli yüzeyler boyanır. Renkli 

yüzeylerin üzerine çizgi halinde kontürler çekilir. 
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Resim 83-Yaldız ve Altın varak dekoru 

 

Çiçekli Vazo bu tekniğin baĢarıyla uygulandığı bir vazodur. 19.yy orijinal 

vazo formuna dayanarak, Wedgwood Klasik vazo formu üzerine çiçek bezemeleri 

uygulanmıĢtır. 

 

Resim 84-Çiçekli Vazo 
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2.4.6. Parça Ekleme Dekoru (Aplikasyon) 

 

Parça ekleme veya Aplikasyon tekniği, alçak rölyef kalıp içine çamur 

basılarak, çıkartılan bu modelin ham seramik form üzerine su ile yapıĢtırılmasıdır. 

Elle uygulanan bu teknik, yapıĢtırma sırasında dikkatli bir Ģekilde nemli yüzeye 

basınç uygulayarak Ģekillendirilir. Hassas bir çalıĢma gerektirir. Wedgwood 

seramiklerinin birçoğunda kullanılan bu teknik, Wedgwood tarzını yansıtan önemli 

bir tekniktir. Jasper iĢi ürün örnekleri de bu teknikle uygulanmıĢtır. 

 

Resim 85-Aplikasyon yöntemi uygulaması 

http://lh5.ggpht.com/_rjcz8lPtP10/S0Lxz7frnNI/AAAAAAAAAVA/gLFc_Oq9d_c/s800/ornamenting

.jpg 

http://lh5.ggpht.com/_rjcz8lPtP10/S0Lxz7frnNI/AAAAAAAAAVA/gLFc_Oq9d_c/s800/ornamenting.jpg
http://lh5.ggpht.com/_rjcz8lPtP10/S0Lxz7frnNI/AAAAAAAAAVA/gLFc_Oq9d_c/s800/ornamenting.jpg
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Bu tekniğin en baĢarılı örneği 1789’da Josiah Wedgwood I  tarafından 

Portland vazosu reprodüksiyonudur. 3.yy’a ait olan Portland vazosu reprodüksiyonu 

orjinalinden ayırılamayacak kadar baĢarılı ve kaliteli bir örnektir.  

 

 

Resim 86-Portland Vazosu 

Wedgwood Ilustrated Dictionary S.307 
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2.4.7.Figüratif Üretimler 

 

 Figüratif çalıĢmaların çoğu Siyah Bazalt ve Jasper iĢi bünyesi ile yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmalar klasik konularla ele alınmıĢtır. 

 

Resim 87-Figüratif uygulama 

Figüratif çalıĢmayla yapılmıĢ eserlerin en dikkat çekeni Cupid & Psyche figürleridir. 

Mitolojik bir hikaye olan Cupid ve Psyche gizli aĢkın sembolüdür. 

 

Resim 88- Cupid & Psyche 
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3.BÖLÜM 

3.1.WEDGWOOD DENEMELERĠ  

3.1.1.Jasper iĢi denemeleri  

Yapılan Jasper iĢi denemelerinde aĢağıdaki reçeteler kullanılmıĢtır. 

Bünyedeki saf beyazlığı ve ipeksi mat dokuyu elde etmek için Baryum sülfat 

(BaSO4), plastiklik elde etmek için kil, yüksek derecelerde oluĢturduğu bağ 

nedeniyle sağlam ve pekiĢmiĢ bir bünye elde etmek için Kuvars (SiO2) ve Baryum 

karbonat (BaCO) kullanılmıĢtır. Baryum sülfatın artan oranlarda kullanımı bünyede 

mat ve daha fazla beyazlık getirirken, az miktarda kullanımı bünyeyi 

matlaĢtırmaktadır. Çamur bünye seçimi saf beyazlığı elde etmek için çok önemlidir. 

Yaptığım kaolen denemelerinde bünyenin hiçbir zaman pekiĢmediği, sinterleĢmediği 

görülmüĢtür. En beyaz ve sinter görüntüyü Limoge porselen döküm çamuru ile 

oluĢturulan reçeteyle sağlanmıĢtır. 

 

Resim 89-Farklı Jasper iĢi bünye denemeleri, 1773 

http://lh4.ggpht.com/_rjcz8lPtP10/S0Gl7d1hRPI/AAAAAAAAAS4/ze1qpS7eyaI/s800/Jasper%20Tri

als.jpg 

http://en.wikipedia.org/wiki/Barium
http://en.wikipedia.org/wiki/Barium
http://lh4.ggpht.com/_rjcz8lPtP10/S0Gl7d1hRPI/AAAAAAAAAS4/ze1qpS7eyaI/s800/Jasper%20Trials.jpg
http://lh4.ggpht.com/_rjcz8lPtP10/S0Gl7d1hRPI/AAAAAAAAAS4/ze1qpS7eyaI/s800/Jasper%20Trials.jpg
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Kaynaklardan kendime örnek olarak aldığım Jasper iĢi reçeteleri aĢağıdadır; 

 

Baryum sülfat    6 kısım 

Staffordshire Çömlekçi Çamuru  3 kısım  

Flint TaĢı    1 kısım 

Kalsiyum Karbonat   1.25  kısım
30

  

 

Baryum sülfat  % 59 

Devon Ball Clay % 29 

Flint TaĢı  % 10 

Baryum Karbonat % 2
31

 

 

Elde ettiğim kaynaklarda, saf beyazlık elde etmek için %50’nin üzerinde 

Baryum Sülfat kullanıldığı görülmüĢtür. Ayrıca Baryum sülfata oranla daha az 

miktarda kullanılan çamur daha kolay Ģekillendirmeyi ve piĢirim sırasında daha 

sağlam bir bünye oluĢturmayı sağlıyor.
32

 Kusursuz beyaz porselen üretmek için 

yapılan binlerce denemelerin ardından bu bünyenin sadece beyaz bünye elde etmek 

için değil aynı zamanda oksitlerle renklendirilerek çok farklı renkte bünyeler (mavi, 

yeĢil, lila, sarı, siyah) elde etmek için kullanılmıĢtır. Jasper iĢi denince ilk akla gelen 

mavi beyaz bünyenin yanı sıra Jasper iĢi ile Siyah bazalt’tan daha koyu bir siyah, 

daha sağlam bir bünye elde edilebilir.  

                                                 
30

 Ceramic materials: science and engineering , C. Barry Carter,M. Grant Norton, New York : 

Springer, 2007, s.21 

31
 English Dry-Bodied Stoneware, Wedgwood and Contemporary Manufacturers 1774-1830, Diana 

Edwards, RoneyHampson, Woodbridge,  Antique Collectors' Club, c1998. 

32
 Josiah Wedgwood and His Pottery, WILLIAM BURTON, CASSELL AND COMPANY, LTD 

London, New York, Toronto and Melbourne, 1922, s.68 
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Bünyede % 20’den daha az kullanılan çamur, parça ekleme dekorunda 

parçaların yüzeye yapıĢmasını engeller ve belli bir süre sonra ekleme yapılan 

parçaların döküldüğü görülür. Bünyede çamurun en az % 25 gibi bir oranda 

kullanılması gerekmektedir. Yüksek orandaki Baryum sülfat plastik bir hammadde 

olmadığı için, eklenen çamur kolay Ģekillendirmeyi sağlar. 

 

 

Resim 90- Jasper ĠĢi Denemeleri (Beyaz Kaolen katkılı) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beyaz kaolen 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 

Baryum Sülfat 40 44 24 48 52 56 60 64 68 72 

Kuvars 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Baryum Karbonat 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

    Tablo 1- Jasper ĠĢi Denemeleri (Beyaz Kaolen katkılı) 
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Resim 91-Jasper ĠĢi Denemeleri ( Kaolen katkılı ) 

 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kaolen 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 

Baryum Sülfat 40 44 24 48 52 56 60 64 68 72 

Kuvars 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Baryum Karbonat 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Tablo 2- Jasper ĠĢi Denemeleri (Kaolen katkılı) 
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Resim 92- Jasper ĠĢi denemeleri ( Limoge porselen döküm çamuru katkılı)  

 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Limoge 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 

Baryum Sülfat 40 44 24 48 52 56 60 64 68 72 

Kuvars 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Baryum Karbonat 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Tablo 3- Jasper ĠĢi denemeleri ( Limoge porselen döküm çamuru katkılı)  
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Resim 93- Jasper ĠĢi denemeleri ( ESÇ, Porselen Döküm çamuru katkılı) 

 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Porselen Döküm 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 

Baryum Sülfat 40 44 24 48 52 56 60 64 68 72 

Kuvars 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Baryum Karbonat 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Tablo 4- Jasper ĠĢi denemeleri ( ESÇ, Porselen Dökümçamuru katkılı) 

 

Mavi renk elde etmek için kullanılan kobalt oksit, yüksek fiyatı yüzünden 

bünye renklendirmede kullanılması ürünün maliyetini artırır. Maliyeti düĢürmek için 

bünyenin tamamının değil de sadece dıĢ yüzeyinin mavi astar ile kaplanması sık 

kullanılan bir tekniktir.. Jasper ware tekniğinde sıkça kullanılan bu yöntemde bünye 

renklendirilmiĢ astar içerisine daldırılarak renkli çamurla kaplanması sağlanır. Aynı 

zamanda kalıp içerisine mavi çamur ince bir tabaka halinde döküldükten sonra 

hemen boĢaltılır. Mavi çamur biraz sertleĢtikten, akmayacak kıvama geldikten sonra 

üzerine beyaz çamur dökülür. Beyaz çamur da sertleĢtikten sonra tekrar mavi çamur 

doldurulur ve hemen boĢaltılır. 3 katman olacak Ģekilde mavi, beyaz, mavi 

katmanları elde edilir. Böylelikle yüzeyi mavi olan, iç kısmı beyaz olan bir çamur 
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elde edilmiĢ olur. Bu sayede mavi çamurdan çok fazla miktarda kullanmak 

gerekliliği ortadan kalkmıĢ olur.  

 1200
o
C - 1270

o
C arasında 10’ar derecelik sıcaklık artıĢıyla yapılan denemeler 

sonucunda, 1250
o
C’nin üzerinde köpürme ve deformasyon olduğu görülmüĢtür. 

Bunun üzerine piĢirimde uygulanacak en yüksek sıcaklığı 1250
o
C olarak belirleyip, 

bu derecenin altında uygulamalar yapılmıĢtır. Bu derecenin üzerindeki sıcaklıklarda 

deformasyon baĢlar. 1220
 o

C yapılan piĢrimde bünyenin yeterince sinterleĢmediği, 

mat bir dokuya sahip olduğu gözlenir. Sıcaklık 1250
 o

C’ye doğru artırıldığında 

yüzeyde ipeksi mat bir doku, koyulaĢan mavi renk ve daha fazla oranda küçülme 

saptanmıĢtır.  

 

 

PiĢirim sıcaklığı 1200OC    1210OC    1220OC    1230OC   1240OC   1250OC 

Tablo 5: Jasper iĢi  küçülme testi oranları 
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Yapılan denemelerde piĢirimden önce çatlamıĢ olan form tamir edilerek 

piĢirilmiĢtir. PiĢirim sonrasında form çatlak olan yerlerden yırtılmıĢ ve tamamen 

deforme olmuĢtur. (Bkz.Resim 94) 

 

Resim 94- Büyesinde çatlak bulunan formda piĢirim sonrası deformasyon ve yırtılma 

gerçekleĢir. 

 

Seramik bünyenin renklendirilmesi oksit veya boya yardımıyla yapılır. 

Seramik çamurunu renklendirebilecek renk veren oksitlerin baĢlıcaları, kobalt oksit, 

demir oksit, mangan oksit, zirkon oksit, antimon oksit, kalay dioksit, çinko oksitdir. 

 %1-%4 oranlarında kullanılan oksitler seramik bünyenin yapısını çok fazla 

etkilememektedir. Fakat oranların artırılması bünyede köpürme, kabarma, 

deformasyon gibi sorunlar ortaya çıkar. 
33

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Oya UZUNER, SERAMĠK ÇAMURLARININ RENKLENDĠRĠLMESĠ VE RENKLĠ SERAMĠK 

ÇAMURLARI ĠLE ġEKĠLLENDĠRME AġAMASINDA YAPILAN DEKOR YÖNTEMLERĠ,1998 
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Jasper iĢi oksit ile renklendirme denemeleri 

 

AĢağıdaki denemelerde kullanılan bünye reçetesi Ģöyledir; 

%36 Limoge Porselen döküm çamuru (kuru) 

%56 Baryum Sülfat 

%10 Kuvars 

%2 Baryum Karbonat 

  

Bu reçeteye ilave olarak aĢağıda tablolarda belirtilen oralarda oksit ilavesi 

yapılmıĢtır. 

 

1180
o
C 

 

Bakır Oksit (CuO) % 1.2 % 2 % 4 % 6 

Tablo 6- Bakır Oksit 
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1180
o
C 

 

1230
o
C 

 

1250
o
C 

 

Krom Oksit (CrO3) % 0.6 % 1.6 % 2 % 6 

Tablo 7-Krom Oksit 
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1180
o
C 

 

1230
o
C 

 

1250
o
C 

 

 

Demir Oksit (sarı) % 0.6 % 1.6 % 4 % 6 

Tablo 8-Sarı Demir Oksit 
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1180
o
C 

 

1230
o
C 

 

1250
o
C 

 

 

Demir Oksit (Kırmızı) % 0.6 % 1.6 % 4 % 6 

Tablo 9-Kırmızı Demir Oksit 
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1180
o
C 

 

1230
o
C 

 

1250
o
C 

 

 

Kobalt Oksit () % 0.4 % 0.8 % 1.6 % 3 

Tablo 10-Kobalt Oksit 
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1180
o
C 

 

1230
o
C 

 

1250
o
C 

 

 

Mangan Oksit () % 0.6 % 1.6 % 4 % 6 

Tablo 11-Mangan Oksit 
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1180
o
C 

 

1230
o
C 

 

1250
o
C 

 

 

Demir Oksit (siyah) % 0.6 % 1.6 % 4 % 6 

Tablo 12-Siyah Demir Oksit 
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Boya Denemeleri 

 Boya ile yapılan denemelerde oksitlerin aksine bünye sinterleĢmek için daha 

fazla sıcaklığa ihtiyaç duyar. 1250
o
C’nin altında yapılan piĢirimlerde bünye 

sinterleĢmemiĢ mat ve ham bir görünüm almıĢtır. 1250
o
C’de bünye ipeksi mat bir 

görünüm almıĢtır. Daha yüksek sıcaklıklarda ise deformasyon ve köpürmeler 

baĢlamıĢtır. 

AĢağıda yapılan denemelerde kullanılan bünye reçetesi Ģöyledir; 

%36 Limoge Porselen döküm çamuru 

%56 Baryum Sülfat 

%10 Kuvars 

%2 Baryum Karbonat 

 Bu bünyeye ek olarak aĢağıdaki tablolarda gösterilen oranlarda boya ilavesi 

yapılmıĢtır. 

1250
o
C 

 

Siyah % 1 % 2 % 4 % 10 

Tablo 13-Siyah Boya 
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1250
o
C 

 

Sarı % 1 % 2 % 4 % 10 

Tablo 14-Sarı Boya 

 

1250
o
C 

 

Pembe % 1 % 2 % 4 % 10 

Tablo 15-Pembe Boya 
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1250
o
C 

 

Kırmızı  % 1 % 2 % 4 % 10 

Tablo 16-Kırmızı Boya 

 

 

1250
o
C 

 

Açık yeĢil % 1 % 2 % 4 % 10 

Tablo 17- Açık YeĢil Boya 
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1250
o
C 

 

Koyu  yeĢil % 1 % 2 % 4 % 10 

Tablo 18- Koyu YeĢil Boya 

 

 

1250
o
C 

 

Açık mavi % 1 % 2 % 4 % 10 

Tablo 19-Açık Mavi Boya 
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1250
o
C 

 

YeĢil  % 1 % 2 % 4 % 10 

Tablo 20-YeĢil Boya 

 

 

1250
o
C 

 

Kahve rengi % 1 % 2 % 4 % 10 

Tablo 21-Kahverengi Boya 
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3.1.2.Siyah Bazalt denemeleri 

 

 

Resim 95-Siyah Bazalt Denemeleri 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ball Clay 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

Siyah Demir Oksit 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 

Mangan Oksit 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Tablo 22- Siyah Bazalt Denemeleri 

Yukarıdaki denemelerde % 15-%60 arasında siyah demir oksit kullanılması 

bünyede koyu bir görünüm sağlamıĢtır. Sıcaklık ve oksitlerin oranı arasında ters 

orantı vardır. Sıcaklık artırılıp, oksitler azaltılarak koyu bir bünye elde edilebilir. 

Aynı zamanda sıcaklık düĢürülüp oksitler artırıldığında yine koyu bir bünye elde 

edilmiĢtir. 1200
o
C’de piĢirimi yapılan, % 30’un altında siyah demir oksit kullanılan 

bünye yüzeyinde gri ve soluk bir siyah görünüm elde edilmiĢtir. Aynı bünye ile 

1230
o
C’de yapılan piĢirimlerde bünye tamamen sinterleĢmiĢ, sağlam bir yapıya 

kavuĢmuĢtur. Demir oksit ve mangan oksit oranı düĢürülerek (%15 demir oksit, %10 

mangan oksit) 1250
o
C’de yapılan piĢirimde de çok yakın sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Bünyedeki oksitler ergime derecesini düĢürdüğü için, sıcaklığın ve oksit oranının 

artırılması bünyede köpürme baĢlangıcına sebep olur.  
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3.2.UYGULAMALAR 

 

Resim 96- Mavi Beyaz Jasper ĠĢi Uygulaması 
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Resim 97- Mavi Beyaz Jasper ĠĢi Uygulaması, Aplike dekorlu 
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Resim 98- Beyaz Jasper ĠĢi Uygulaması, Aplike dekorlu 
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Resim 99- Mavi-Beyaz Jasper ĠĢi Uygulaması, Aplike dekorlu 
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Resim 100- Jasper iĢi uygulaması, beyaz bünye üzerine mavi aplike dekoru 
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Resim 101- Jasper iĢi uygulaması, açık kahve rengi bünye üzerine beyaz aplike dekoru 
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Resim 102- Açık Mavi Jasper iĢi uygulaması 
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Resim 103- Açık Mavi Jasper iĢi uygulaması, Aplike dekorlu 
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Resim 104-  Jasper iĢi uygulamaları 

 

Resim 105-Jasper ĠĢi uygulamaları 
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Resim 106- Siyah Bazalt uygulaması, Aplike dekoru 
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Resim 107- Siyah Bazalt Uygulaması, Aplike dekorlu bardak 

 

Resim 108- Siyah Bazalt Uygulaması, sır üstü boya dekorlu bardak 
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Resim 109-Kraliçe iĢi uygulaması 
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Resim 110- Kraliçe iĢi uygulaması 
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SONUÇ 

 

 

Yapılan “Wedgwood Seramikleri” isimli tez araĢtırmasında, seramik dünyası 

için büyük bir önem taĢıyan Wedgwood seramiklerinin tarihi, çeĢitleri ve üretim 

teknikleri araĢtırılmıĢtır. Bu tez çalıĢmasında Jasper iĢleri, Siyah Bazalt ve Kraliçe 

iĢleri’nin denemeleri ve uygulamaları yapılmıĢtır. 

Yazılı kaynaklardan elde edilen bilgiler ıĢığında, Fakültemiz olanakları 

dahilinde ve kolay ulaĢılabilecek hammaddelerle denemeler yapılmıĢtır.Jasper ĠĢi 

denemelerinde kullanılan Baryum Sülfat, Jasper iĢi bünyesi için en önemli 

hammadde olup, yüksek miktarda kullanılmıĢtır. Bünye içerisinde artan oranlarda 

kullanımı bünyenin ergime derecesini artırdığı sonucu gözlemlenmiĢtir.  Sağlam, 

yüksek dereceye dayanıklı ve beyaz bir bünye elde etmek için tercih edilecek bir 

bünyedir. Ayrıca temiz beyaz renge sahip olduğu için, renklendirildiğinde de temiz 

renkler elde edilmektedir. 

Siyah Bazalt denemelerinde, içeriğinde bulunan demir oksit ve mangan oksit 

oranının artırılması ile düĢük derecelerde (1160
o
C) sinterleĢen, yüzeyinde metalik 

ıĢıltılar bulunan bir bünye elde edilmiĢtir. Aynı bünyedeki demir oksit ve mangan 

oranı düĢürülerek, aynı derecede yapılan denemelerde daha soluk, mat, koyu 

kahverengi bir sonuç elde edilmiĢtir. Bu bünyeyi 1250
o
C sıcaklıkta tekrar 

piĢirdiğimizde, siyah, pekiĢmiĢ bir bünye elde edilebileceği sonucuna varılmıĢtır.  

Seramik dünyası için büyük önem taĢıyan Wedgwood Seramiklerinin, Türkçe 

yazılı kaynaklarda bulunmaması beni bu çalıĢmayı yapmaya itmiĢtir. Yaptığım 

araĢtırma ve denemelerin bu konuya ilgisi olan insanlara yardımcı olacağını ve 

Türkiye Ģartlarında kolay ulaĢılabilir hammaddelerle uygulama yapma Ģansına sahip 

olacaklardır.  

Sonuç olarak; daha çok Ġngiltere ve Avrupa’da bilinen Wedgwood 

seramikleri ve seramik bünyelerinin, tarihsel öneminin yanında çağdaĢ seramik 

uygulamaları için farklı bir estetik değer katacağı inancındayım. Tez konusu olarak 

incelediğim ve uygulamasını yaptığım bu malzemenin çağdaĢ formlarda da 

kullanılabileceği düĢüncesindeyim.  
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SÖZLÜK 

 

Ball Clay: Ġnce tanelere sahip, yüksek plastiklik, yüksek kuru mukavemet, geniĢ 

camlaĢma aralığı, beyazdan kreme kadar değiĢen piĢme rengi ile karakterize edilen 

kaolenitik kil. Seramik bünyelerde camlaĢma için, emaye ve sırlarda süspansiyon 

elemanı olarak ve plastik olmayan refrakterlerde bağlayıcı Ģeklinde kullanılır. 

Earthenware: %3’ten daha fazla su absorpsiyouna sahip sırlı yada sırsız opak 

seramik ürün. 

Eksantrik Mil: merkezi dönme hareketini ĢaĢırtan, merkez dönme haretinden farklı 

dönmeyi sağlayan mil. 

Flint: AĢındırıcı olarak kullanılan doğal silika veya kuvarsın ince kristal formu. 

Öğütmede bilya ve astar malzemesi olarak kullanılır. Özgül ağırlığı 2,6-2,65 sertlik 

(mohs) 6,5-7,0. 

Flint: Çok az su ve organik madde içeren, kristal yapılı kuvarstır. Genel olarak üzeri 

kalk ile kaplanmıĢtır. Kırığı karakteristik olarak midye kabuğu dokusunda ve siyah 

renklidir. Seramik endüstrisinde daha çok, bilyalı değirmenlerde öğütme bilyası 

olarak kullanılır. 

Pirometre: Fırın içi sıcaklığını ölçmeye yarayan alet 

Sagar kutusu: seramik ürünlerin bisküvi yada sırlı piĢirimlerinin yapıldığı, genelde 

kutu Ģeklinde bir fırın malzemesi. Ürünün fırın gazları, kir, değiĢken ısı, ısıl Ģok ve 

fiziksel aĢınmalardan korunması maksadıyla kullanılır.   

Stoneware: Refrakterliği bulunmayan kilden yapılan, camsı veya yarı camsı seramik 

ürün. 

Whiting: Kalsiyum karbonat ( CaCO3 ) içeren bileĢikler 

ġiĢe Fırın: ġiĢe Ģeklinde, boyun kısmı baca vazifesi görecek Ģekilde yukarı doğru 

yönelmiĢ bir tür fırın. 

Kalsine: uçucu maddeleri uzaklaĢtırmak ve istenilen fiziksel değiĢikliklerin 

sağlanması amacı ile bir malzemenin yüksek sıcaklıklarda sinterleĢme olmaksızın 

ısıtılması. 

Sinter: SıvılaĢma sıcaklığının altında, toz halindeki hamadde taneciklerinin katı hal 

reaksiyonları neticesinde birbirlerine bağlanması, kaynaması. 
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