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ÖZET 

 

Tuz piĢirimi tekniği ilk olarak 15. yy.da Almanya’nın Rhineland 

bölgesinde görülmüĢ, kısa zamanda birçok ülkede uygulanmıĢtır. Sır piĢirimi 

gerektirmeyen bu yöntem, ekonomik oluĢu ve uygulama kolaylığı ile seramik 

endüstrisinde ve kullanıma yönelik kap kacak üretiminde yaygın olarak 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Tuz sırları kendine özgü doku ve renk özellikleriyle 

birçok sanatçıyı etkilemiĢ, seramik sanatında da önemli bir yere sahip 

olmuĢtur.  

 

 

YapılmıĢ olan çalıĢmanın amacı; odun yakıtlı fırınlarda tuz sırı piĢirim 

tekniğini uygulayarak, seramik yüzeylerde farklı doku ve renk seçenekleri 

oluĢturmaktır. ÇalıĢmada tuz piĢirimi tekniği üzerine kapsamlı bir araĢtırma 

yapılarak, kullanılan bünye, astar ve sır reçeteleri incelenmiĢtir. UlaĢılan 

bilgiler doğrultusunda, yüksek dereceye uygun bünye hazırlanarak, farklı astar 

ve sır reçeteleri uygulanmıĢtır.  

 

ÇalıĢmanın sonucunda; odun küllerinin ve tuz buharının seramik 

bünyede oluĢturduğu farklı yüzey etkileri araĢtırılarak, parıltılı ve ince bir sır 

tabakası elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. Uygulanan astar ve sır denemeleri ile 

yüzeydeki renk ve doku özelliğine çeĢitlilik kazandırılmıĢtır. Bununla beraber 

baĢarılı bir tuz piĢiriminin, bilgi birikimi ve deneyimler sonucu 

geliĢtirilebileceği sonucuna varılmıĢtır. 
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ABSTRACT 

 

The technigue of salt-firing was firstly seen in Germany’s Rhineland 

region in 15 th century, in a short time it was applied in many countries. This 

method which is not necessary to glaze-firing is started to be used as 

common in the industry of ceramics and  the production of pots and pans 

aiming at using due to their economic property and easiness of applying. Salt-

glaze affect many artist due to their original colors and textures, they also 

have a important place in fine art ceramic. 

 

The aim of this thesis forms alternatives of different colors and textures 

on ceramic surfaces by using the technigue of salt-glaze firing in the salt kilns 

which used wood as fuel. The prescriptions of body, coating and glaze used 

are investigated by doing a comprehensive research about the technigue of 

salt-glaze firing in this thesis. Considering the informations reached, the 

different prescriptions of coating and glaze were employed by preparing the 

body suitable to high degree. 

 

At the end of this thesis, it was tried to obtain a shining and thin glaze-

layer by researching the different surface effects that wood ashes and salt 

vapor form on ceramic body. The diversity of color and texture on surface was 

enhanced with the tests of coating and glaze employed. Nevertheless, it 

follows that a successful salt-firing can be improved by the accumulation of 

information and experiences. 
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Uygulama çalışmalarım ise, seramikte tuz pişirim tekniği ile kül efektlerinin kullanımı 
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GİRİŞ 

 

Sır, seramik ürünlere gerek teknik, gerekse estetik özellik kazandırmak 

amacıyla yüzeye kaplanan, parlak veya mat görünümdeki ince camsı oluĢumdur. 

Bilinen ilk sırlı seramikler M.Ö. 4500 yılında Mısır‘da üretilmiĢtir. Sır piĢirimi 

gerektirmeyen ve buhar piĢirim yöntemi sonucunda oluĢan, kendinden sırlı yüzey 

özelliğine sahip bu ürünler, mısır pastası olarak bilinmektedir. Tarihsel süreç 

içersinde geliĢen teknolojiyle birlikte, buhar sırlama yöntemi, yüksek ısılarda 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Buhar sırlamanın bu yeni Ģekli 15.yy.da Almanya‘da 

geliĢtirilen tuz sırları olarak adlandırılmıĢtır. 

 

Tuz sırları, seramik parçaların, piĢirim esnasında yüksek ısıda tuz buharına 

maruz bırakılmaları sonucu seramik yüzeyde meydana gelen camsı oluĢumdur. 

Geleneksel tuz piĢirimi, seramiklerin sırlanmadan ve bisküvi piĢirimi yapılmadan 

fırına yerleĢtirilmesi esasına dayanmaktadır. Tuzlama aĢamasının zamanını ise 

bünyenin olgunlaĢma derecesi belirlemektedir. Bünye olgunlaĢma derecesine 

ulaĢtığı noktada fırın içerisine tuz atılmaktadır. Tuzun içeriğinde bulunan sodyum, 

bünyenin içerdiği silisyum ile reaksiyona girerek sodyum silikatı meydana 

getirmektedir.  

 

Tuz sırlarında bünye bileĢimi ve bünyenin içerdiği demir miktarı önem 

taĢımaktadır. Silisyum içeriği yüksek, demir oranı düĢük bünyeler, tuz piĢirimi için 

uygun özelliktedir. Bunun yanı sıra fırına atılan tuz miktarı, fırınlar, kullanılan yakıtın 

türü, fırın atmosferi, soğutma gibi birçok faktör, tuz sırlarının oluĢumunda etkili 

olmaktadır.  

 

Tuz piĢiriminde alttan çekiĢli (downdraft) veya çapraz çekiĢli (crossdraft) tipi 

fırınlar kullanılmaktadır. Tuz sırlarında alev ve tuz buharının uzun süre fırın 

atmosferinde kalmasını sağlayan özelliği nedeniyle, alttan çekiĢli fırınlar tercih 

edilmektedir. BaĢarılı bir tuz piĢirimi, fırın içerisinde homojen bir ısı ve buhar 

dağılımını gerektirmektedir. 

 

Tuz sırlarının geliĢebilmesi için fırına atılan tuz miktarının yeterli olması 

gerekmektedir. Fırına atılan tuz miktarının yeterli olup olmadığı, fırın gözetleme 

deliklerine yerleĢtirilen ve kilden hazırlanmıĢ olan halkaların dıĢarı çıkarılmasıyla 
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anlaĢılmaktadır. Tuz miktarı yeterli olmadığı taktirde tuzlama iĢlemi 

tekrarlanmaktadır. Tuzlama sonrası tüm tuz atma delikleri, ateĢhaneler ve damper 

kapatılarak fırın doğal soğuma sürecine bırakılmaktadır. 

 

Tuz piĢiriminde yakıt olarak mazot, gaz veya odun kullanılmaktadır.  

Geleneksel tuz sırları ise odun yakıtlı fırınlarda geliĢtirilmiĢtir. Odun yakıtlı fırınlarda 

yanma sırasında oluĢan değiĢik türden odun külleri, tuz buharıyla birlikte seramik 

yüzeyde çok farklı doku ve renk oluĢumlarına yol açmaktadır. Bu tür oluĢumlar, 

baĢka hiçbir yakıtla elde edilemeyecek kendine has özellikler göstermektedir.  

 

Yapılan tez çalıĢmasında, tuz sırlarının karakteristik özelliği ile odun fırının 

doğal kül efektleri bir araya getirilerek, farklı yüzey etkileri elde edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bunun yanı sıra geleneksel tuz sırlarının portakal kabuğu ya da kaplan 

derisi olarak adlandırılan yüzey dokusuna ulaĢmak hedeflenmiĢ, kullanılan astar ve 

sır uygulamalarıyla farklı renk seçenekleri oluĢturulmuĢtur. 

 

Yapılan çalıĢmanın birinci bölümünde tuz sırlarının tanımı verilerek, 

baĢlangıcından günümüze dek süregelen tarihsel geliĢimi incelenmiĢtir. Ġkinci 

bölümde tuz sırlarında kullanılan bünye, astar ve sır özelliklerine değinilerek, fırınlar 

ve piĢirim yöntemi üzerine detaylı bilgiler verilmiĢtir. Üçüncü bölüm, odun yakıtlı 

fırınlarda tuz sırı ile çalıĢan sanatçılardan örneklere ayrılmıĢtır. Dördüncü bölüm 

uygulama çalıĢmalarını kapsamaktadır. Bu bölüm, odun yakıtlı tuz piĢirimi ve 

uygulamalarına yönelik bilgiler ile çalıĢma kapsamında yapılmıĢ olan astar ve sır 

denemelerinin sonuç ve yorumlarını içermektedir. 
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 I. BÖLÜM 

 

TUZ SIRLARI TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

 

1.1. Tanımı 

 

  Sır, ―seramik çamurunu ince bir tabaka şeklinde kaplayarak onun üzerinde 

eriyen cam veya camsı oluşumdur.‖1 Endüstriyel ve estetik amaçlar doğrultusunda 

uygulanan sır, aynı zamanda seramik yüzeyinde mat veya parlak yüzey görüntüsü 

elde etmek, hijyenik özellik sağlamak, su geçirgenliğini önlemek gibi bazı teknik 

özellikler kazandırmak amacıyla uygulanmaktadır. 

 

Ġlk sırlı seramiklerin Mısır‘da M.Ö. 4500 yılında yapılmıĢ olan mısır pastası 

örnekleri olduğu bilinmektedir. Mısır pastası, Nil Nehri‘nin birikintilerinde bulunan 

sodyum içerikli su, öğütülmüĢ kuvars ve malahit* karıĢımından hazırlanan, piĢirimle 

birlikte kendiliğinden oluĢan sır yüzeyine sahip bünyelerdir. Yapımı ve piĢirimindeki 

geliĢmelerle birlikte, buharlı sırlamanın farklı varyasyonları uygulanır. Gerçekte 

bugün bu yöntem hala Ġran‘daki katır boncuğu üretiminde uygulanmaktadır. 2 

 

Benzer bir buhar sırlama tekniği, ilk olarak 15.yy‘da Almanya- Rhineland‘da 

uygulanmıĢ olan tuz sırları piĢiriminde karĢımıza çıkmaktadır. Bu tekniğin mısır 

pastası ve katır boncuğu yapımından farkı, piĢirimin yüksek derecelerde 

gerçekleĢtirilmiĢ olmasıdır. 

 

 Tuz sırları, seramik parçaların, piĢirim esnasında yüksek ısıda tuz buharına 

maruz bırakılması sonucu seramik yüzeyde meydana gelen camsı oluĢum olarak 

tanımlanabilir. Tuz piĢiriminin temeli, seramiklerin fırın içine bisküvi piĢirimi 

yapılmadan yerleĢtirilmesi ve kullanılan kilin olgunlaĢma derecesine ulaĢıncaya 

kadar piĢirilmesi ilkesine dayanmaktadır. Bünye bu olgunlaĢma derecesine ulaĢtığı 

zaman, fırına tuz atılır. Fırına atılan tuz sıcaklığın etkisiyle çözünür. Tuzun 

içeriğindeki eritici özelliğe sahip olan sodyum, bünyedeki camsı yapı oluĢumuna 

                                                 
1
 AteĢ Arcasoy, Seramik Teknolojisi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 

Anasanat Dalı Yayınları No:2, Ġstanbul, 1983,162. s.  
 
2
Ruthanne,Tudball, Soda Glazing, A&C Black, London, 1995, 9. s. 

*Bakır karbonat 
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yardımcı olan silisyum ile birleĢerek sodyum silikatı, bir baĢka deyiĢle en basit 

yapıdaki sırı meydana getirir. 

OluĢan bu reaksiyon;  

 

“2NaCl + H2O→ 2HCl + Na2O         

 Na2O + XSiO2 → Na2O. XSiO2” 
3 şeklinde gerçekleşmektedir. 

 

Tuz piĢirimi için uygun olan bünyenin alümina-silikat içeriği büyük önem 

taĢımaktadır. Barringer sır bileĢimini tespit etmek amacıyla bir dizi analiz 

incelemelerde bulunmuĢ ve bunun sonucunda, tuz piĢirimi için uygun olan bünyenin 

alümina-silikat içeriğinin 1:4.6‘dan 1:12.5‘e kadar olabileceği sonucuna varmıĢtır. Bu 

oranlar, yüzde bileĢimlerine göre %62‘den %77,5‘ e kadar silika, %13‘ten %12,5‘e 

kadar alümina ve %15‘ten %20‘ye kadar alkali oranlarını içermektedir. Tuz sırı 

piĢirimini temsilen çeĢitli formüller ortaya atılmıĢtır. Fakat yüzeyi kaplayan sır 

tabakasının çok ince oluĢu, seramik bünyelerin kimyasal içeriğinin büyük farklılıklar 

göstermesi, fırın atmosferindeki zorluklar gibi özellikler, ortaya çıkan sonuçlar 

üzerine birçok tartıĢmalara neden olmuĢtur.4 

 

Tuz piĢirimi, bünyenin olgunlaĢma sıcaklığına bağlı olarak, düĢük sıcaklıkta 

da yapılabilmektedir. DüĢük sıcaklıkta tuz piĢirimi için, tuza boraks veya borik asit 

gibi eriticiler eklenmektedir. Boraks ya da borik asitin eklenmesi ile sır yüzeyinin 

pürüzsüz olması sağlanabildiği gibi, portakal kabuğu dokusu da yok edilebilir. (Bkz. 

Resim 1 ve 2) Bununla birlikte Cullen W.Parmelee‘nin ‗Ceramic Glazes‘ adlı 

kitabında tuza bor veya borik asitin eklenmesi ile ilgili Ģöyle yazmaktadır. ―Schurecht 

tuzla birlikte bor veya borik asit kullanımının yararlarını sır bozulmalarını azaltmak, 

sır direnci ve parlaklığını arttırmak ve düşük sıcaklıkta olgunlaşan bazı killeri tuz 

pişirimine mümkün kılmak olarak özetlemektedir.”5 

 

Ancak geleneksel tuz sırlarında görülen renk ve doku etkisi, düĢük sıcaklıkta 

yapılan tuz piĢiriminde görülmemektedir. Portakal kabuğu dokusunu andıran bu 

                                                 
3
Daniel, Rhodes, Clay And Glazes for The Potter, Chilton Book Company Radnor, Pennsylvania, 

1973, 286. s. 

 
4
 Cullen W. Parmelee, Ceramic Glazes, Cahners Publishing Co.,  Boston, 1973, 318-319. s. 

 
5
 y.a.g.e., 319. s. 
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etkiler bünyede bulunan silisyum ve alüminyum dengesi sonucu meydana 

gelmektedir. Benzer doku görünümü, odun yakıtlı fırınlarda küllerin verdiği etki ile 

zenginlik kazanmaktadır. ( Bkz. Resim 3) Külün tuz buharıyla buluĢması sonucu 

oluĢan bu yüzey görünümünü elde etme isteği birçok seramikçide heyecan 

uyandırmaktadır.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Resim 1                                                                    Resim 2 
 

 

        

Kaynak:  Resim 1. Janet, Mansfield, , ―Salt- Glaze Ceramics- An International Perspective‖, A&C 
Black, London, Chilton Book Company, Radnor, Pennsylvania, 117.s. 
Resim 2.  Janet, Mansfield, , ―Salt- Glaze Ceramics- An International Perspective‖, A&C Black, 
London, Chilton Book Company, Radnor, Pennsylvania, 127.s. 
 
 
 

 

 
Resim 3. Micki Schloessingk, Odun yakıtlı fırında tuz sırı örneği, h:11.5cm 
Kaynak:  Phil. Rogers, ― Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of Pennsylvania Press,   
Philadelphia. 206.s. 
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1.2. Tuz Sırlarının Tarihçesi 

 

Tuz sırlarının ilk nasıl ve ne zaman ortaya çıktığı üzerine farklı bilgiler 

bulunmaktadır. Ġlk tuz sırlarının tesadüfen piĢirim esnasında, yakıtın bitmesi üzerine, 

içerisinde tuzlu yiyeceklerin saklandığı kutuların, fırına atılması sonucunda, yüzeyde 

meydana gelen ince sır görüntüsünün fark edilmesiyle keĢfedildiği söylenmektedir. 

Yüzeyde oluĢan bu farklılık baĢlangıçta bir hata olarak görülmüĢ, ancak daha sonra 

tek bir piĢirimle etkili ve hızlı, aynı zamanda ucuz oluĢu seramikçilere çok çekici 

gelmiĢ ve yeni yaklaĢımların doğmasına neden olmuĢtur.6 

 

Janet Mansfield‘in ―Salt Glaze Ceramics‖ adlı kitabında ise tuz sırlarının ilk 

olarak Rhineland* civarında keĢfedildiği belirtilmektedir. Burası teknolojik ve iklimsel 

yapısı nedeniyle yüksek sıcaklıkta oluĢan tuz sırlarına uygun stoneware kil 

yataklarına sahiptir. Bu killerin keĢfi yüksek sıcaklığa çıkabilen fırınlar için de 

teknolojik bir avantaj olmuĢtur.7 

 

Tuz sırlarının tarihsel geliĢimi incelendiğinde, Almanya, Fransa, Ġngiltere, 

Amerika, Avustralya ve Japonya‘ya kadar uzandığı görülmektedir. 

 

1.2.1. Almanya’da Tuz Sırları 

 

Almanya‘da tuz sırlı stoneware, bölgelere ve taĢıdıkları özelliklere göre dört 

ayrı gruba ayrılmaktadır. Bunlar açık beyaz Siegburg stoneware, kahverengi astarlı 

Cologne ve Frechen, gri ve mavi boyalı Raeren ve Wasterwald, sarı zeminli kuzey 

Almanya ve Saxony bölgesi iĢleridir. 

 

                                                 
6
Phil Rogers, Salt Glazing, A&C Black. London,  University of Pennsylvania Pres, Philadelphia, 2002, 

12. s. 

7
 Janet Mansfield, Salt Glaze Ceramics, A&C Black, London, 1991, 4. s. 

*Almanya‘da XIX. yy‘da Prusya eyaleti adıyla tanınan tarihi bölge 

 

 

 

 

 

 



 7 

Siegburg; 12 yy.da Siegburg bölgesinde birçok çömlekçi atölyesinin yer aldığı ve bu 

atölyelerin 13.yy. sonu ile 14. yy. baĢlarında stoneware kili ile çalıĢmaya baĢladıkları 

bilinmektedir. Tuz sırlı stoneware Siegburg‘da ilk olarak 15. yy.da ortaya çıkmıĢ, 

16.yy. ikinci yarısı ile 17.yy. baĢlarında ise zirveye ulaĢmıĢtır. 

 

Beyaz, kırık beyaz veya gri-beyaz bünyeye sahip olan Siegburg stoneware, 

ince ve parlak sır yapısı ile dikkat çekmektedir. Bu bölgede daha çok Rönesans 

özelliği gösteren eserler üretilmiĢtir. Siegburg‘da üretilmiĢ karakteristik formlar 

arasında silindirik kulplu sürahiler, uzun içki testileri, madalyonlar, tabletler, kutsal 

kitaba yönelik veya hanedanlığa ait objeler yer almaktadır. (Bkz. Resim 4) 

 

 

 

 
Resim 4. Siegburg, 16.yy, h:24cm    
Kaynak:  Janet, Mansfield, ―Salt- Glaze Ceramics- An International Perspective‖, A&C  Black,  
London, Chilton Book Company, Radnor, Pennsylvania, 1.s. 

 
                                      

Cologne ve Frechen; Kahverengi Cologne ve Frechen bölgesi tuz sırlı stoneware, 

çoğunlukla indirgen atmosferde piĢirilmiĢ,  soğutma sırasında ise yükseltgen 

atmosfer sağlanarak yüzeyde sıcak sarı ve kahverengiden kızıl-kahveye dönen 

tonlar elde edilmiĢtir.8(Bkz. Resim 5 ) 

 

                                                 
8
y.a.g.e., 5. s. 
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Resim 5. Cologne, 16.yy, h:31cm 
Kaynak:  Janet, Mansfield, ―Salt- Glaze Ceramics- An International Perspective‖, A&C Black, 
London, Chilton Book Company, Radnor, Pennsylvania, Ġç Kapak Fotoğrafı 

 
 

    Frenchen‘de üretilen seramikler, renk ve form olarak Raeren bölgesinde 

üretilen tuz sırlı seramiklerin çok benzeridir. Bu nedenle bu iki bölgeye ait 

seramikleri birbirinden ayırmak oldukça güçtür. Frechen bölgesi ürünlerinin çoğu çok 

iyi pazar oluĢturmuĢlardır. Sade ve yalın dekor özelliği ile dikkat çeken bu ürünlerde, 

kahve tonlarındansa siyah tonlar ağırlıklı kullanılmıĢ, zaman zaman da sarı ve yeĢil 

tonları uygulanmıĢtır. En yaygın görülen form Ģekli Greybeard olarak adlandırılan 

aĢağıdan yukarı doğru konikleĢen silindirik gövdeli, tek kulplu bir formdur. Boğaz 

kısmı dar, ön kısmında ise sakallı bir mask yer almaktadır. Almanya‘da sakallı adam 

adı verilen bu kaplar daha sonra Ġngiltere‘de Bellarmine kapları adı ile taklit edilmiĢ 

ve çok revaçta olmuĢtur.9 (Bkz. Resim 6) 

 

                                                 
9
Edwin Atlee Barber, Salt Glazed Stoneware-Germany, Flanders, England And The United States, 

Doubleday, Page&Company, New York, 1907, 9-10. s. 
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Resim 6.  ġarap veya viski ĢiĢesi olarak kullanılan Bellarmine kap, Almanya, 1650  
Kaynak: Rogers, Phil, ― Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia. 11.s. 

 

 

Raeren(Limburg) ve Westerwald: 1539 gibi erken tarihlerde keĢfedilmiĢ olan 

Raeren bölgesi ürünleri, ilk kahverengi tuz-sırlı seramiklerin üretildiği bölgedir. 

Raeren veya Limburg stoneware olarak adlandırılan bu iĢler, demir oksit içerikli 

killerle üretilmiĢ, metalik kırmızı-kahve tonlarına sahip özelliktedir. Raeren 

stoneware genellikle soluk gri-sarıdan bronz kahveye giden tonlardadır. Rengi 

koyulaĢtırmak amacıyla öğütülmüĢ demir cevherinden oluĢan bir solüsyona 

daldırılan Raeren stoneware yüzeyi, genellikle düzgün ve parlak olup, yüzeyde 

herhangi bir pürüzlü dokuya rastlanmamaktadır. En karakteristik formlarından birisi, 

silindirik boyunlu, uzun vazo ve sürahilerdir. Sarımsı ve grimsi bünyesi, bronz 

görünümlü sırı, çoğunlukla benekli, kırmızı-kahveden yer yer sarıya kadar zengin 

renk dağılımı ile oldukça dikkat çekicidir.10  

 

Her bölge, renk ve dekor stili ile benzer tarzda tipik formlara sahiptir. Barok 

döneminde sır üstü hayvan dekorlu Greuber ve Freiberg en popüler ürünler 

arasında olup, bunların yanı sıra 18, 19 ve 20.yy.larda kobalt dekorlu ürünlerde 

büyük bir artıĢ görülmüĢtür. Sözü edilen kobalt dekorlu ürünler, aynı zamanda 

Almanya‘da Westerwald bölgesinin tipik bir örneği olmuĢtur. Bugün hala bu örnekler 

                                                 
10

 y .a.g.e., 8. s. 
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Höhr ve Grenzhause civarında üretilmekte olup, geleneksel tuz sırları yaĢatılmaya 

çalıĢılmaktadır.11 (Bkz. Resim 7,8 ) 

 

 

    

                        Resim 7                                               Resim 8 

 

Resim 7: Westerwald, 19.yy  
Kaynak:  Janet, Mansfield, ―Salt- Glaze Ceramics- An International Perspective‖, A&C Black, 
London, Chilton Book Company, Radnor, Pennsylvania, 3.s. 

                 

Resim 8: Westerwald, 20.yy  
Kaynak: Janet,  Mansfield, ―Salt- Glaze Ceramics- An International Perspective‖, A&C Black, 
London, Chilton Book Company, Radnor, Pennsylvania,6.s. 

 

 

1.2.2. Fransa’da Tuz Sırları  

 

Fransa‘da tuz sırlı stoneware üretimi Puisaye, LaBorne ve Saint Amond‘un 

eski merkezlerinde görülmektedir. Bu bölgelerde tuz fırınlarında büyük bir geliĢim 

görülmüĢ, bu durum kendi ihtiyaçlarına yönelik yerel çömlek yapımının yanısıra 

tuğla, fayans ve boru üretiminde de tuz sırlarının kullanımına olanak sağlamıĢtır.  

 

Fransa‘nın merkezine çok yakın bir mesafede yer alan LaBorne, küçük bir 

yerleĢim yeri olup, tuz sırlı üretiminin görüldüğü en önemli bölge haline gelmiĢtir. 

Burası özellikle kaliteli kil yataklarına sahip olduğu gibi piĢirim için gerekli olan 

odunun kolay bulunabilmesi açısından önem taĢımaktadır. BaĢlangıçta üretimin 

                                                 
11

 Mansfield, a.g.e., 6. s. 
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sınırlı kaldığı bölgede, daha sonra Loire nehri üzerinden Hollanda ve Amerika‘ya 

kadar uzanan bir pazar süre gelmiĢtir. 

 

LaBorne‘deki yerel kil mineralce çok zengindir. Siyah görünümlü, kuruduktan 

sonra rengi griye dönen bir yüzeye sahiptir. PiĢirim sonrasında külün verdiği etki ile 

yüzeyde meydana gelen renk efektleri dikkati çekmektedir. 

 

 

    

                         Resim 9                                                  Resim 10  

                                       

Resim 9: Kap, La Borne                                                
Kaynak: Janet, Mansfield, ―Salt- Glaze Ceramics- An International Perspective‖, A&C Black, 
London, Chilton Book Company, Radnor, Pennsylvania, 7.s. 

                 

Resim 10: Churchfix, La Borne  
Kaynak: Janet, Mansfield, ―Salt- Glaze Ceramics- An International Perspective‖, A&C Black, 
London, Chilton Book Company, Radnor, Pennsylvania, 9.s. 

 

 

1.2.3. İngiltere’de Tuz Sırları 

 

Almanya ve Fransa‘dan sonra tuz sırlı stoneware, tüm Avrupa‘ya ve verimli 

kil yataklarının yer aldığı Ġngiltere‘ye kadar yayılmıĢtır. Ġngiliz tuz sırlı ürünlerinin 

doruk noktasına çıktığı zamanlar; 1671‘de John Dwight tuz sırlı stoneware-in patent 

hakkını almasına rağmen, üretimi 18. yy.lın sonlarını bulmuĢtur. John Dwight‘ı 

Staffordshire civarındaki Elers kardeĢler izlemektedir. 
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Edwin Atlee Barber, ‗Salt Glazed Stoneware-Germany, Flanders, England 

And The United States‘ adlı kitabında Ġngiliz tuz sırlı stoneware-i,   erken kahverengi 

stoneware (Fulham ve Nottingham), beyaz tuz sırlı stoneware (Staffordshire), 

modern kahverengi stoneware ( Lambeth) olmak üzere üç bölgede ele almaktadır.  

 

Fulham ve Nottingham: Fulham‘da tuz sırlı stoneware‘in ilk ne zaman üretildiği tam 

olarak bilinmemektedir. Birçok yazar bu sırlı ürünlerin tesadüfî bir Ģekilde 1680 

yılında keĢfedildiğini söylemektedir. Elers kardeĢler ise ilk tuz sırlı stoneware-in 

1690 yılında üretildiğini öne sürmüĢtür. Fulham‘da stil, teknik, yöntem ve tür 

konusunda ortaya çıkan ve Ġngiliz çömlekçiliğine bir devri sunan büyük 

değiĢikliklerin,  aslında ilk Ġngiliz seramik sanatçısı John Dwight sayesinde 

gerçekleĢtiği bilinmektedir.12  

 

Fulham bölgesinde kullanılan kil kahverengi veya gri olup üretilen formlarda 

ise çoğunlukla kahverengi sır kullanılmıĢtır. Bu özelliği ile kahverengi Frechen iĢinin 

çok benzeridir. Yaygın olarak üretilen ürünler arasında çeĢitli süs eĢyaları, testiler, 

fincanlar, bronz taklidi figürler ve büstler yer almaktadır. 

 

      

                        Resim 11                                              Resim 12 
                          

 
Resim 11. John Dwight, Fulham.1675–85                
Kaynak: Garth, Clark, The Potter‘s Art, Phaidon Press Ltd., London, 1995, 34. s. 

 
Resim 12. John Dwight, Fulham.1690 
Kaynak: Garth, Clark, The Potter‘s Art, Phaidon Press Ltd., London, 1995, 34. s. 

                                                 
12

 Barber, a.g.e.,18. s. 
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Nottingham‘da ise ilk örneklere 18. yüzyılın baĢlarında rastlanmıĢtır. Bünye 

rengi sarı olan ürünlerde kırmızı-kahverengi, bazılarında ise metalik siyah renkte sır 

kullanılmıĢtır. Yüzey karakteristikliğinin bünye rengine bağlı olduğuna inanılan 

Nottingham ürünleri, sır yüzeyi ile Alman stoneware örnekleri ve Flanders bölgesi 

ürünlerine göre çok daha düzgün ve granülsüzdür. Bu bölgede daha çok fincan, testi 

ve çeĢitli kap formlarının yaygın olarak üretildiği görülmektedir.13 

 

 

 

                 
Resim 13. Sürahi (h:20.5 cm) -1755, kap (h:20.5) -1750, Nottingham 
Kaynak:  Garth, Clark, The Potter‘s Art, Phaidon Press Ltd., London, 1995, 35. s. 

 

Staffordshire: John Dwight‘ın asistanlığını yapmıĢ olan David ve John Philip Elers 

kardeĢler Staffordshire seramik endüstrisinin geliĢiminde öncü isimlerdir. 

Staffordhire seramikleri,18.yüzyıl civarında, porseleni taklit etme çabaları sonucunda 

geliĢtirilen, beyaz, ince yerlerde transparan etki gösteren tuz sırlı ürünlerdir. 

Porselene yakın olan bu özelliği iki ayrı metotla keĢfetmiĢlerdir. Birincisi, yerel 

Staffordshire kiline beyaz Devonshire* kuvarsı karıĢtırıp yapılan ucuz maliyetli bir 

yöntem, ikincisi ise Fulham‘da beyaz stoneware ile çalıĢan John Dwight‘dan 

öğrenmiĢ oldukları bir yöntemdir.14 Edwin Atlee Barber, ―Salt Glazed Stoneware-

Germany, Flanders, England And The United States‖ adlı kitabında Ġngiliz 

Staffordshire tuz sırlı stoneware örneklerini, her dönemi yirmi yıldan oluĢan dört ayrı 

grupta incelemektedir. 

 

                                                 
13

 y.a.g.e., s.20 
14

 Rogers, a.g.e., s.13 
* Ġngiltere‘nin güneybatısında bir ülke 
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―1720 öncesi arkaik dönem. Bu dönemde süs eşyaları üretilmiştir. 
1720 den 1740’a kadar olan, bünyeye kuvars eklenerek daha kaliteli beyaz 
yüzeylerin elde edildiği dönem.  
1740’dan 1760’a kadar olan dekorlu, renkli, parlak yüzeylerin görüldüğü dönem. 
1760’dan 1780’e kadar olan sepet ve ajurlu işlerin çokça görüldüğü dönem.”15 
 
 
 

 

 
Resim 14. Staffordshire, Beyaz tuz sırlı stoneware, Deve formunda çaydanlık, h:15cm, 1750 
Kaynak:  Garth, Clark, The Potter‘s Art, Phaidon Press Ltd., London, 1995, 38. s. 

 

 

Staffordshire‘de dönemin ilk üretimlerini, zemin kısmı renkli veya beyaz olan 

mühür dekorlu seramikler oluĢturmaktadır. 2. dönemde astar dekorlu örneklere 

rastlanmakta, 3.dönemde ise renkli dekor uygulamalarına ağırlık verilmektedir. 

Örnekler çoğunlukla mavi dekorlu olarak karĢımıza çıkmaktadır. 1750‘lere doğru 

kalıpla Ģekillendirme ile büyük parçalar üretilmeye baĢlamıĢtır. Bu dönemde tuz sırlı 

ürünler doruk noktasına ulaĢmıĢtır. Sanatın son 10 yılını kapsayan 4. dönemde ajur 

ve kabartma dekorunun bir arada görüldüğü örnekler karĢımıza çıkmaktadır. Daha 

çok Staffordshire‘de görülen beyaz tuz sırlı örnekler, aynı zamanda Liverpool, 

Jackfield, Leeds gibi birkaç bölgede de üretilmiĢtir.  1780 sonrası krem renkli 

ürünlerin ve porselenin üretilmesiyle birlikte tuz sırlı stoneware üretiminde büyük bir 

düĢüĢ baĢlamıĢtır.  

 

                                                 
15

 Barber, a.g.e., s.20 
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Resim 15. Beyaz tuz sırlı stoneware, h:18cm, Staffordshire, 1765 
       Kaynak:  Garth, Clark, The Potter‘s Art, Phaidon Press Ltd., London, 1995, 39. s. 
 

     

             Resim 16                                                                       Resim 17 
                          
 

Resim 16. Sır üstü dekorlu çaydanlık, Staffordshire, 1765                                                     
Kaynak: Phil, Rogers, ― Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of Pennsylvania                
Press, Philadelphia. 14.s. 

              
Resim 17. Sır üstü dekorlu kahve kabı, Staffordshire, 1750–60  
Kaynak:  Garth, Clark, The Potter‘s Art, Phaidon Press Ltd., London, 1995, 38. s. 

 
 

Lambeth: Stoneware Lambeth‘de ilk kez 1751 tarihinde üretilmiĢtir. Genellikle kızıl 

kahve görülen örnekler arasında yer yer sarı tonlarına da rastlanmaktadır.16 

Lambeth‘te tuz-sırı üretimini bir merkez haline getiren birkaç fabrika bulunmaktadır.  

En bilineni John Doulton ve John Watts‘ın kurmuĢ olduğu modern ve Ģık dekorlu 

sanat eserlerinin üretildiği fabrikadır. Dönemin tasarımcılarından, George Tinwarth, 

Charles Noak ve Barlow kardeĢler yüksek dekoratif sanatın en güzel örneklerini 

sunmuĢlardır.17
 

 

                                                 
16

 y.a.g.e., 22. s. 
17

 Roger, a.g.e., 14. s. 
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1.2.4.Amerika’da Tuz Sırları 

 

Amerika ve Avustralya‘ya göç eden koloniler arasında fırın yapımı ve piĢirim 

yönteminde yetenekli olan seramikçilerin bulunması, tuz sırlarının bu ülkelere de 

yayılmasına neden olmuĢtur. Özellikle 19.yy‘da kurĢunlu sırların zehirli olduğunun 

fark edilmesi üzerine birçok seramikçi tuz sırlı stoneware yapmaya karar vermiĢtir. 

Amerika‘da üretilen bu ürünler, Avrupa ve Alman yapımı örneklerin hemen hemen 

aynısıdır.  Formların büyük bir çoğunluğu Avrupa geleneğine bağlı kalınarak 

üretilmiĢ, özellikle Almanya- Westerwald ve Flemish seramiklerinin taklitleri 

yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Renk ve dekorda ise Westerwald‘da görülen kobalt 

uygulamalarının benzeri örnekleri dikkati çekmektedir.18 (Bkz. Resim 18, 19) 

 

 

           

                      Resim 18                                                    Resim 19 
 
 

Resim 18. Kobalt dekorlu kap, Amerika, 1867              
Kaynak: Phil, Rogers, ― Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia. 16.s.  

                 

Resim 19. Amerikan Bennington,19.yy.    
Kaynak: www.eguinoxantigues.com 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Mansfield, a.g.e., 10. s. 

http://www.eguinoxantigues.com/
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1.2.5.Avustralya’da Tuz Sırları 

 

Avustralya‘da çömlekçiler Lithgay, Bendigo Adelaide ve Brisbone yerleĢim 

bölgelerinde, bölgenin yerel killerini kullanarak üretim yapmıĢlardır. Burada seramik 

eĢya üretiminin yanı sıra hayvan yalağı, baca, boru ve fayans gibi malzemeler de 

üretilmiĢtir. 

 

  Seramik sanatçıları 1920‘den beri tuz piĢirimi tekniğini kullanmıĢlardır. 

Bunlardan Carl McConnell 1950‘de Bristone‘ deki atölyesinde yüksek piĢirim 

stoneware bünye ile tuz sırlı iĢler yapan sanatçılardan birisidir.1975‘e kadar birçok 

Avusturyalı seramik sanatçısı tuz piĢirimi yöntemini uygulamıĢlardır. Güney 

Avusturalya‘dan Jeff Mincham, Victoria bölgesinden John Dermer, New South 

Wales‘ten Janeth Mansfield, 1970‘lerde tuz sırlı çalıĢmalarıyla duyulmuĢ önemli 

seramik sanatçılarındandır. 

 

 

   

     Resim 20                                                                     Resim 21 
 
 
Resim 20. Janet Mansfield 
Kaynak: Janet, Mansfield, ―Salt- Glaze Ceramics- An International Perspective‖, A&C Black, 
London, Chilton Book Company, Radnor, Pennsylvania, 100. s. 
 

 
Resim 21.Sandra Lockwood, 1989 
Kaynak: Janet, Mansfield, ―Salt- Glaze Ceramics- An International Perspective‖, A&C Black, 
London, Chilton Book Company, Radnor, Pennsylvania, 70.s. 
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1.2.6.Japonya’da Tuz Sırları 

 

1000 yıllık bir seramik geçmiĢe sahip olan Japonya‘da tuz sırları tarihi çok 

kısa bir dönemi kapsamaktadır. 19.yy.‘da yapılmıĢ olan örnekler Idemitsu Sanat 

Müzesi‘nde yer almakta ve Bellarmine* stilindeki Alman modellerden esinlenerek 

yapılmıĢ parçalardan oluĢmaktadır. Aynı zamanda Tokoname Seramik Enstitüsünde 

ilk Japon tuz sırlı eserler yer almaktadır. 1950‘ de Hamada Shoji‘nin tuz sırlarına 

olan ilgisi, diğer sanatçıları da etkilemiĢ Japonya‘da bu tekniğin uygulanmasına 

neden olmuĢtur.19  

 

 

 

 
 
Resim 22. Hamada Shoji‘nin seramikleri 
Kaynak:  www.mingeikan.or.jp/.../html/2008-archives.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 y.a.g.e., 11. s. 
* Almanya‘da ―Bellarmine‖ veya ―Greybeard‖ olarak adlandırılan, boyun kısmı dar, ön kısmında ise 
sakallı adam figürünün yer aldığı geleneksel kaplar. 

http://www.mingeikan.or.jp/.../html/2008-archives.html
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2.BÖLÜM 

TUZ SIRLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

 

2.1. Tuz Sırlarında Kullanılan Bünye 

 

 Tuz sırlarında piĢirim sonrası yüzeyde meydana gelen renk ve dokunun 

belirlenmesinde en önemli unsur bünye seçimidir. Tuz piĢiriminde en etkili sır 

oluĢumu için silisyum içeriği yüksek bünyeler önerilmektedir. Stoneware ve porselen 

çamurlarının silisyum oranları yüksek olduğundan ve kolay sır oluĢumunu sağlaması 

açısından tuz sırları için oldukça elveriĢlidir. Tuz piĢiriminde bünyenin içerdiği 

silisyum miktarının yanı sıra silisyum ve alüminyum arasındaki oran da büyük önem 

taĢımaktadır. Silisyum bilindiği gibi tüm kil ve sırlarda bulunmaktadır. Kilin içerdiği 

alüminyum silisyum ile birlikte sodyum buharına maruz kaldığında sır bileĢimini 

meydana getirmektedirler. Camsı yapının oluĢumunu sağlayan silisyum, miktarı 

arttırıldığında yüzey daha parlak ve pürüzsüz olmaktadır.  

 

 Karakteristik ―portakal kabuğu‖  ya da ―kaplan derisi‖ olarak adlandırılan 

yüzey dokusu, silisyum ve alüminyum oksit arasındaki denge sonucu oluĢmaktadır.  

Portakal kabuğu görünümü aslında bir sır hatası olarak bilinmektedir. Bu tür sırların 

alüminyum içeriği yüksek olup, yüzey gerilimi dolayısıyla viskozitesi yüksektir. Tuz 

sırlarında fırına atılan sodyum içerikli tuz, camsı yapı oluĢturabilmek için silisyum ile 

reaksiyona girer ve bu süreçte bünyeden büyük miktarda alüminyum oksit emilir. 

Yüksek alüminyum oksit içeriği sırın viskozitesini sağlar ve bunun sonucu olarak 

yüksek yüzey gerilimi ve portakal kabuğu dokusu oluĢur. 20(Bkz. Resim 23,24) Phil 

Rogers ―Salt Glazing‖ adlı kitabında portakal kabuğu dokusuna iliĢkin alüminyum ve 

silisyum oranlarını aĢağıdaki gibi vermektedir. 

 
 
“ Silisyum.          Alüminyum oksit  

                  
                    3                            1                               yoğun portakal kabuğu dokusuna sahip 
                                                                                  yumuşak ve satensi bir yüzey 
 
                  4                              1                              hafif bir portakal kabuğu dokusuna sahip  
                                                                                 oldukça  pürüzsüz parlak bir yüzey 
 
                  5                             1                              çok parlak yüzey” 

21
  

 

                                                 
20

 Rogers, a.g.e., 20. s. 
21

 y.a.g.e., 23. s. 
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               Resim 23                                         Resim 24 

 

Resim 23.  Arthur Rosser, astar, odun yakıtlı tuz piĢirimi, h: 12,35cm Kaynak: Janet, 
Mansfield, ―Salt- Glaze Ceramics- An International Perspective‖, A&C Black, London, Chilton 
Book Company, Radnor, Pennsylvania, 25. s. 
 
Resim 24. Michael Casson, iki kulplu çanak, çap: 30 cm Kaynak: Phil, Rogers, ― Salt Glazing‖, 
A&C Black, London, University of Pennsylvania Press, Philadelphia. 129.s.  

 
 

 

Tuz fırınında kullanılan bünyenin kuvars içeriği ve kuvarsın tanecik boyutu 

portakal kabuğu dokusunun oluĢumunda oldukça etkilidir. Kuvarsın tanecik boyutu 

ne kadar büyük olursa portakal kabuğu dokusu o kadar belirgin görülmektedir. 

PiĢirme Ģekliyle beraber bünye içerisinde yer alan silika, alüminyum oksit ve demir 

miktarı tuz-sırlı yüzeyin dokusunu ve nihai rengini belirleyen en önemli faktörlerdir. 

 

Demir oksit, bünyenin silika dıĢındaki en önemli içeriğidir ve gövdenin tuz-

sırını kabul edecek duruma gelmesini sağlamaktadır.  Demir miktarının hem bünye 

renginde hem de astar üzerinde belirgin bir etkisi vardır, bu etki özellikle indirgen 

atmosferde kendini göstermektedir. Yüksek sıcaklıklarda özellikle 1250 ºC ve 

üzerinde % 1 gibi az miktardaki demir içeriği, bünye renginde belirgin bir 

koyulaĢtırıcı etkiye sahip olmaktadır. % 5‘ten daha yüksek oranlardaki demir oksit 

içeriği indirgeme sırasında çok koyu hatta siyaha çalan kahverengiyi 

oluĢturmaktadır. Demir oksit, aktif bir Ģekilde sodyumu reddetmekte ve demir içeriği 

arttığında iyi bir sır oluĢumunu elde etmek zorlaĢmaktadır. Sır parlaklığı göz önüne 

alındığında, bünyenin az miktarda demir içermesi önerilmektedir. Bu oran tuz 

buharına bağlı olarak  % 1 ile % 1,5 arasında değiĢebilir.22Phil Rogers  ―salt glazing‖ 

                                                 
22

 y.a.g.e., 25. s.  
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adlı kitabında bünyenin içerdiği demir miktarına göre renk skalasını aĢağıdaki gibi 

açıklamaktadır. 

 

“%1 demir içeriği soluk /mat altın rengi 
             %1.5 kırmızı parlamaların görüldüğü koyu altın rengi  
             %2 Derbyshire* seramiklerinin çok benzeri bronz- kahverengi arası. 
             %2–3 demir içeriği kahverengi, %3’ün üzerine çıktığında ise daha koyu 
kahverengi ve daha az sırlı yüzey”23 
 

Bünyedeki demir miktarı silisyumla bağlantılı olarak yüzey renk ve dokusunu 

doğrudan etkilemektedir. Demir oranı yüzey dokusuna parlaklık verebildiği gibi mat 

bir yüzey de meydana getirebilir. Killerin içermiĢ olduğu silisyum ve demir 

miktarlarına göre renk oluĢumlarını Parmelee Ģöyle açıklamaktadır. 

 

“Demir içeriği %1’in altında ise ve silisyum miktarı düşükse veya silis oranı 
yüksek olup, demir oranı %2,19’a kadar çıkarsa; renk beyazdan ten rengine doğru 
değişmektedir. Silisyum oranı düşük ve demir oranı %3,5’un altında ise veya demir 
miktarı %2,19 ile %3,5 arası ve silis miktarı yüksek ise renk açık kahverengidir. 
Demir oksit %3,5 ile %4,75 arasında ise kahverengi, demir oksit %4.75’i geçiyorsa 
fakat %8,2’nin altında ise maun rengi, demir oksit içeriği %8,2’den fazla ise siyah 
renk oluşmaktadır.”24 

 

Bünye, olgunlaĢma sürecine ulaĢıncaya kadar ve silika sodyumun eritici 

hareketiyle karĢılaĢana kadar, tuzlama aĢaması için zamanlama doğru değildir. Fırın 

duvarlarına nüfus eden daha önceki piĢirimlerden arta kalan tuzlar, 1080ºC 

civarında erimeye ve buharlaĢmaya baĢlamaktadır. 1100 ºC‘ de sırın ilk belirtileri 

görülmekte, 1130 ºC ‘de ise sır oluĢumu artmaktadır. Fırın içindeki sıcaklık arttıkça 

bünyede daha fazla camsı yapı oluĢmaktadır. Sıcaklık 1250 ºC‘ nin üzerine 

çıktığında ve tuzlama iĢlemine geçildiğinde, sodyum silika üzerinde daha fazla etki 

yapmakta ve daha camsı, daha kalın bir sır geliĢimi gözlenmektedir. Bu nedenle iyi 

bir camlaĢmanın sağlanabilmesi için kullanılan gövdenin ateĢe dayanıklı olması 

gerekmektedir. 25 

 

 

 

 

                                                 
23

 y.a.g.e., 23. s. 
24

 Parmelee, Cullen, W., Ceramic Glazes, Cahners Books Division of Cahners Publishing Company, 
Inc. Boston, 1973, 321. s. 
25

 Rogers, a.g.e., 20. s.  
* Ġngiltere‘nin kuzeyinde bir ülke 
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2.2. Tuz Sırı Fırınları 

  

Ġlk tuz fırınları 16 yy.lın ortalarında Almanya‘da yapılmıĢtır. Üstten çekiĢli 

prensiple çalıĢan bu fırınlarda yakıt olarak odun kullanılmıĢtır. Tuz, fırının üst 

kısmında yer alan baca boĢluğundan aĢağı atılmaktadır. Sıcak gazlar ise yine aynı 

baca boĢluğu boyunca fırından uzaklaĢmaktadır.    

 

Günümüzde ise alttan çekiĢli fırınlar (downdraft), sıcaklığı ve tuz dağılımını 

sağlamada en iyi çözüm olarak görülmektedir. Bunun nedeni; alev ve buharın 

haznede diğer fırınlara göre çok daha fazla kalması, dolayısıyla iĢlerin tuz buharına 

daha fazla maruz kalması ve homojen bir sır dağılımının sağlanması olarak 

açıklanmaktadır.26 

 

Tuz sırı fırınları incelendiğinde özellikle kemer yapılı fırınların inĢa edildiği 

görülmektedir.  Bu Ģekilde yapıya sahip olan fırınlar ısının ve tuz buharının homojen 

dağılımını sağlaması açısından tercih edilmektedir. Tuz sırı fırınları piĢirim sırasında 

çevreye hidroklorik asit yaymakta, bu da insan sağlığına zarar vermektedir. Bu 

nedenle tuz fırınlarının inĢa edilmeden önce yerinin iyi saptanması gerekmektedir. 

Açık alanda yapılması gereken tuz fırınlarının, aynı zamanda Ģehir‘den uzak 

mekânlara inĢa edilmesi önerilmektedir. 

 

Tuz piĢiriminde yakıt olarak mazot, gaz veya odun kullanılmaktadır. Elektrikli 

fırınlar tuz piĢirimi için uygun değildir. Bunun nedeni; fırın içerisine atılan tuzun, 

seramik yüzeyleri örten camsı bir film tabakasını yani sodyum silikatı meydana 

getirirken, aynı zamanda oluĢan sodyum silikatın fırın iç duvarlarını da kaplaması 

olarak açıklanabilir.27Bu durum fırın iç duvarlarına zarar verirken, fırına atılan tuz ise 

fırın tellerine zarar vererek telleri kullanılmaz hale getirmektedir. Bu nedenle tuz 

sırları için özel fırınlar tasarlanmalı ve diğer piĢirimler için kullanılmamalıdır.  

 

Çapraz çekiĢli (crossdraft) fırınlar tuz piĢirimi için diğer bir seçenektir. Ġlk 

çapraz çekiĢli tuz fırını 1962 yılında John Chappell tarafından Japonya‘nın Domura 

kentinde tasarlanmıĢtır. Taban planı oldukça ilginç olan bu fırın, her biri 40 ayak 

küplük (1m3) iki odalı bir fırın ve 50 ayak küplük (1,5 m3) bir tuz fırınını ayıran ortak 

                                                 
26

 Fred Olsen, Röportaj, 2008 
27

 Joaguim Chavarria, The Big Book of Ceramics, United States, Watson-Guptill Publication, 1994, 

65. s. 
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duvarlı bir fırındır. Bu iki ayrı fırın için ortak bir baca kullanılır. Tuzlamanın direk 

iĢlerin bulunduğu oda yönüne olmasına izin veren uzun ve alçak oda, tuz piĢirimi için 

mükemmel bir seçenektir. 28
 

 

Tuz piĢiriminde yakıt seçimi istenen sonuca göre değiĢebilmektedir. Gaz, en 

yaygın kullanılan yakıtlardan birisidir. Temiz renk sonuçlarının elde edilebilmesi ve 

diğer yakıtlara oranla hava kontrolünün iyi sağlanması açısından oldukça elveriĢlidir. 

Oksijenli ortam da daha baĢarılı sır etkileri sağlaması açısından tercih 

edilmektedir.(Bkz. Resim 25, 26, 27) 

 

   
               
              Resim 25                             Resim 26                          Resim 27 
 
 Resim 25. Kaynak: Ceramics Monthly,2000 s.61 
              Resim 26. Kaynak: Ceramics Monthly,2000 s.61 
              Resim 27. Joseph Bennion, Kaynak: http://users.ece.utexas.edu/~perry/fun/pots/bennion1.jpg 
                                               

 

Tuz fırınlarında bir baĢka yakıt türü ise mazottur. Mazot, özellikle kalın tuğla 

fırınlarını ısıtmada elveriĢli olması nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak ikisi arasında 

bir karĢılaĢtırma yapıldığında gaz, mazota göre daha uygun bir seçenektir. Gazlı 

piĢirim çok daha temiz bir yakıttır ve daha az sülfür içermektedir. Fakat mazot belirli 

bir miktar karbon çıkarmaya meyillidir.29
 

 

Tuz fırınlarında yakıt olarak odun kullanımı ise, alev ve atmosfer etkileri için 

muhteĢem bir seçimdir. Odunla piĢirim alevin hareketini tamamlayan kar 

yatağından gelen radyant ısı ile birlikte kalın tuğla fırınını ısıtmayı kolaylaĢtırır. 

Mazot veya gazlı fırınlar, odun yakıtlı fırınlara göre daha kesin sonuçlar verirken, 

                                                 
28

 Frederick L. Olsen, The Kiln Book, Chilton Book Company, U.S.A, 1973, 101. s.  
29

 Rogers, a.g.e., 100. s. 

http://users.ece.utexas.edu/~perry/fun/pots/bennion1.jpg
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odunlu fırınlar alev ve hava hareketleri sonucunda oluĢan ĢaĢırtıcı yüzeyleri 

nedeniyle birçok seramikçinin tercih sebebi olmuĢtur.30 

Yanma sırasında oluĢan çam, meĢe, kavak, elma gibi değiĢik türden 

ağaçların külleri, tuz buharıyla birlikte seramik yüzeyde çok farklı doku ve renk 

oluĢumlarına yol açmaktadır. Bu tür oluĢumlar, baĢka hiçbir yakıtla elde 

edilemeyecek kendine has özellikler göstermektedir. (Bkz. Resim 28, 29, 30, 31) 

   

                                   Resim 28                               Resim 29 
 
Resim 28. Phil Rogers, Üç kulplu uzun ĢiĢe, h: 27.5 cm, The Pucker Gallery, Boston Kaynak: Phil, 
Rogers, ― Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of Pennsylvania Press, Philadelphia. 30.s.  
 
Resim 29. T. Emre Feyzoğlu, Form, 1280ºC, 2005Kaynak: T. Emre Feyzoğlu, KiĢisel Fotoğraf ArĢivi 
 
 

        
                                 Resim 30                                      Resim 31 

 
Resim 30. Kaan Canduran, Tuz Sırlı ÇalıĢma,1280°C, 2005 Kaynak: Kaan Canduran Fotoğraf ArĢivi 
 
Resim 31. Senem Aker Feyzoğlu, Tuz Sırlı ÇalıĢma, 1280°C, 2005 Kaynak: Senem Aker Feyzoğlu 
Fotoğraf ArĢivi 

                                                 
30

 Nichols, a.g.e., 78. s. 
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Fırın içindeki tuz buharı yüksek oranda yıpratıcı özelliğe sahiptir. Normal bir 

fırınla karĢılaĢtırıldığında her piĢirimde tuz fırının çalıĢma ömrü çok daha fazla 

kısalmaktadır. AteĢ tuğlaları, özellikle yanma haznesinde yer alan tuğlalar 

aĢınmaktadır. Ayrıca rafların ve desteklerin sınırlı ömürleri vardır. Tüm bu sonuçlar, 

tuz piĢirimini oldukça masraflı kılmaktadır. Fırının dayanıklılığı ve buna bağlı olarak 

ta ömrü büyük ölçüde inĢa edilirken kullanılan materyallerin kalitesine, piĢirim 

sonrası fırın bakımına gösterilen özen ve dikkate bağlıdır. 31
 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                 
31

 Rogers, a.g.e., 59. s.  
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Fırın Diyagramları 

 

 

 

Resim 32. Martin Goerg‘in  gaz yakıtlı soda fırını 
Kaynak: Phil, Rogers, ― Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia. 83. s.  

 
 

 
 

Resim 33. Walter Keeler‘ın mazot yakıtlı tuz fırını 
Kaynak: Phil, Rogers, ― Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia. 78. s.  
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Resim 34. Katerina Evagelidou‘un yakıt olarak mazot ve odun kullandığı tuz fırını planı 
Kaynak: Phil, Rogers, ― Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of Pennsylvania Press,                  
Philadelphia. 79. s.  

 
 

 

 
Resim 35. Eva Muellbauer ve Franz Ruppert‘in odun yakıtlı tuz fırını 
Kaynak: Phil, Rogers, ― Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia. 84. s.  
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2.2.1. Odun Yakıtlı Tuz fırını İnşası 
 

Odun yakıtlı tuz fırınının yapım aĢamaları, 2008 yılında Avanos‘ta 

gerçekleĢtirilen 6. Uluslar arası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu‘nda Fred 

Olsen ve Tuğrul Emre Feyzoğlu‘nun düzenlediği Tuz Fırını ĠnĢa ÇalıĢtayından 

alınan görüntülerle açıklanmaktadır. Ġki ateĢhaneli ve alttan çekiĢli (downdraft) 

özellikteki fırının yapım aĢamaları aĢağıda sırasıyla yer almaktadır. 

 

Fırın planına uygun olarak inĢaat tuğlalarından ateĢhane ve baca bölümünün 

taban Ģekli belirlenir ve ateĢ kili harcı hazırlanarak fırın yapımına baĢlanır. (Bkz. 

Resim 36, 37, 38) 

 

 

Resim 36                                          Resim 37                                       Resim 38 
Fotoğraf: Pınar ÇalıĢkan 

 
Bundan sonraki en önemli adım, ateĢhane bölümünün yapım aĢamasıdır. Ġki 

ateĢhaneyi tek sıra ateĢ tuğlasından örülen ortak bir duvar ayırmaktadır.(Bkz. Resim 

39, 40, 41) 

 

Resim 39                                         Resim 40                                      Resim 41 
Fotoğraf: Pınar ÇalıĢkan 

 

Isının ve tuz buharının homojen dağılımını sağlamak amacıyla ateĢhane 

tavanı kemer tuğla ile örülmektedir.(Bkz. Resim 42.43.44) Kemer yapısı 

oluĢturulduktan sonra, ateĢhane üst bölümü kum ile doldurulur. (Bkz. Resim 45, 46) 

Böylece fırın odasının tabanını oluĢturacak bölümde düz bir zemin 

sağlanmaktadır.(Bkz. Resim 47) 
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    Resim 42                               Resim 43                                Resim 44 
    Fotoğraf: Pınar ÇalıĢkan 
 

 

 Resim 45                                            Resim 46                                Resim 47 
 Fotoğraf: Pınar ÇalıĢkan 

 

AteĢhaneden fırın odasına açılan boĢluklar ve uzunlukları kontrol edilmelidir. 

Yan duvarlar örülürken, bacaya açılan boĢluk ile ilk tuz atma delikleri açılır. Bacaya 

açılan boĢluğun uzunluğunun 2 ateĢleme deliğinin uzunluklarının toplamı kadar 

olmasına dikkat edilmektedir. Baca duvarları örülürken damper boĢluğu için açıklık 

bırakılır.(Bkz. Resim 49) 

 

 

               Resim 48                                                      Resim 49 
 Fotoğraf: Pınar ÇalıĢkan 

 

Fırın yan duvarları ve baca iki sıra ateĢ tuğlasından oluĢmak suretiyle 

örülerek tamamlanır. (Bkz. Resim 50, 51, 52) 
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 Resim 50                                                 Resim 51                                    Resim 52 
 Fotoğraf: Pınar ÇalıĢkan 

 

Fırın ana kemer yapısı için öncelikle duralitten kemer kavisine uygun iskelet 

yapı oluĢturularak tahta ayaklarla desteklenir. Ġskeletin üstüne fırın ana kemer yapısı 

örülerek kurumaya bırakılır. ( Bkz. Resim 53, 54, 55) 

 

 

 Resim 53                                                Resim 54                                    Resim 55 

 

Kemer yapısı tamamlandıktan sonra baca yapımına devam edilir. (Bkz. 

Resim 56, 57, 58) Fırın yapımında son aĢama ise köĢelerin metallerle desteklenerek 

ilk piĢirime hazırlanmasıdır. (Bkz. Resim 59, 60, 61) 

 

 

Resim 56                                                Resim 57                                     Resim 58 

Fotoğraf: Pınar ÇalıĢkan                   
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                          Resim 59                                            Resim 60 

                          Fotoğraf: Pınar ÇalıĢkan 

 

 

                                       Resim 61 

                                       Fotoğraf: Pınar ÇalıĢkan 
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2.3. Pişirim Yöntemi 

 

Tuz sırı piĢirimi bünye olgunlaĢma sıcaklığına bağlı olarak 1250 ºC ile 1300   

ºC arasında yapılmaktadır. PiĢirim sırasında tuzun fırına atılmasıyla birlikte bünye 

içersindeki silisyum, tuzda bulunan sodyum ile reaksiyona girerek yüzeyde camsı bir 

görünüme neden olmaktadır. Tuz piĢirimi tekniğinin orijini ürünlerin fırına bisküvi 

piĢirimi yapılmamıĢ Ģekilde konulmasına dayanmaktadır. Ancak günümüzde çoğu 

sanatçı, bisküvi piĢirimi yapıldıktan sonra ikinci bir piĢirim yapmayı tercih etmektedir.  

 

Tuz piĢiriminde fırın yerleĢtirme aĢaması, seramik bünyenin raflara yapıĢma 

riski taĢıması nedeniyle büyük özen gerektirmektedir. Bünyenin yüzeye yapıĢmasını 

önlemek amacıyla fırın raf ve ayaklarına alümina bazlı bir karıĢım sürülür.(Bkz. 

Resim 62) Bu karıĢım %50 alüminyum ve %50 kaolinden hazırlanabildiği gibi, 

maliyeti daha düĢük olan  %50 kaolin ve %50 iri nehir kumundan da 

hazırlanabilmektedir. Aynı karıĢıma bir miktar talaĢ eklenerek plastik kıvamda küçük 

toplar hazırlanır.(Bkz. Resim 63) Hazırlanan bu toplar seramik ürünlerin altına 

konularak yüzeylerin fırın plakasına yapıĢması önlenir. Seramikler aynı zamanda 

aralarına yerleĢtirilen bu küçük toplar sayesinde üst üste istiflenebilmektedir. 

Böylece fırına daha fazla parça konulma imkânı sağlanmaktadır. Alümina, tuzdan 

etkilenmediği için piĢirim sonrası kolaylıkla parçadan temizlenebilir. Fırın raflarına 

sürülen koruyucu karıĢım ise her piĢirimde tekrarlanmalıdır, aksi taktirde büyük 

maddi zararlara yol açabilmektedir.  

 

Peter Meanley Ġngiltere‘de tuz fırınları için koruyucu karıĢımlar üzerine 

kapsamlı araĢtırmalar yapmıĢtır. Bu araĢtırmaların sonucunda eĢit oranda kaolin, iri 

molochite ve alüminyum karıĢımının fırın ekipmanlarını korumada çok iyi bir karıĢım 

olduğunu keĢfetmiĢtir.32 “Molochite, yüksek ısıya dayanıklı kil olup, daha çok fırın 

yapımında refrakter malzeme olarak kullanılmaktadır.”33 Bunun yanı sıra ; “Bünyede 

bulunan fazla miktardaki silika soğuma sırasında özellikle 1050ºC derecelerde 

formun eğilip bükülmesine sebep olabilmektedir. Bu eğilme ve bükülmelerden 

korunmak için bünyeye “Molochite” eklenebilmektedir.”34 

                                                 
32

 Gail Nichols,  Soda, Clay and Fire, The American Ceramic Society, USA, 2006, 60. s. 
33

 John W. Conrad, Studio Ceramic Dictionary, Falcon Company, Publishers, San Diego, California, 

1990, 43. s. 
34

 Kaan Canduran, Tuz Sırlarında Renkli Astar Uygulamaları, Hacettepe Ünv. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Sanatta Yeterlik Tezi, Ankara, 2005, 5. s.  



 33 

 

     
                    
                   Resim 62                                   Resim 63 
 

Resim 62. Fırın raf ve ayaklarına koruyucu karıĢım sürülmesi 
Resim 63. Plastik haldeki koruyucu karıĢımdan hazırlanan toplar,  
Fotoğraf: Pınar ÇalıĢkan 

 

 
Seramiklerin fırın raflarına yapıĢmasını önlemek amacıyla hazırlanan plastik 

haldeki bir diğer karıĢım ise; kalsiyum karbonat veya dolomitin az miktarda kil ile 

karıĢtırılarak su ile plastik hale getirilmesi Ģeklidir. Hazırlanan bu karıĢım bazen 

dekoratif izler oluĢturmak amacıyla, bazen de bozulan yüzeylerin onarımında 

kullanılmaktadır.35 Bazı sanatçılar plastik malzeme hazırlamak yerine dekor amaçlı 

olarak da kullandıkları deniz kabuklarından faydalanmaktadır. Seramikler fırına 

deniz kabuklarının üzerinde yerleĢtirilir. PiĢirim sırasında, buharın etkisiyle kalsiyum 

içeren deniz kabukları yüzeyde gri renkte ve kabuk Ģekilli izler bırakmaktadır. (Bkz. 

Resim 64, 65)  

 

                                                                                                                                          
 
35

 Nichols, a.g.e., 64. s.  



 34 

    
                                    
                     Resim 64                                                   Resim 65 
 

Resim 64. Phil Rogers, 2006 Kaynak:  http://www.philrogerspottery.com/   
 
Resim 65. May Ling Beadsmoore, UK. Kaynak: Phil, Rogers, ― Salt Glazing‖, A&C Black, 
London, University of Pennsylvania Press,   Philadelphia. 24. s. 

 

 

Fırın yerleĢtirme aĢamasında seramik formlar arasındaki boĢlukların iyi 

ayarlanması gerekmektedir. OluĢan sodyum buharı rahatlıkla parçalar arasında 

hareket edebilmeli ve yüzeylerin her noktasına nüfuz edebilmelidir. Fırın 

yerleĢtirirken isteğe bağlı olarak buharın etkisi kimi yerde az, kimi yerde ise çok 

olacak Ģekilde ayarlanabilir. Bu, seramik parçanın buhardan az etkilenmesi istenilen 

yönüne ateĢ tuğlası konulup buhar geliĢini önlemek suretiyle sağlanabilmektedir.                       

                                                                                   

PiĢirim sırasında yüzeydeki sır oluĢumunu gözlemek amacıyla bünye ile aynı 

kilden halkalar hazırlanmaktadır. Hazırlanan halkalar yükleme esnasında fırın 

gözetleme deliklerinden rahatça alınabilecek bir yere yerleĢtirilir.(Bkz. Resim 66) 

Tuzlama aĢamasından sonra çelik bir çubuk vasıtasıyla fırından çıkarılan halkalara 

bakılarak sır kalınlığına karar verilir. Sır kalınlığı yeterli değil ise tuzlama iĢlemine 

devam edilir. 

 

http://www.philrogerspottery.com/
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                           Resim 66. Tuz Halkaları, Fotoğraf: Pınar ÇalıĢkan 

 
 

Halkalar piĢirim aĢamasında soluk renkteki görünümleriyle gövdenin ve sırın 

gerçek rengine dair yanıltıcı bilgi vermektedirler. GeliĢecek asıl renk için, piĢirim ve 

soğuma sürecine ihtiyaç vardır. Sadece halkalara bakılarak renk gözlemi yapmak 

doğru değildir. Asıl renk sonradan geliĢmektedir. PiĢirim devam ederken 

indirgemenin yeterli olup olmadığı, halkalar kırılarak anlaĢılabilmektedir. Kırığın 

rengi gri veya soluk gri ise, indirgemenin yeterli, krem rengi ile beyaz arasında ise 

yetersiz olduğu anlaĢılmalıdır. 36(Bkz. Resim 67, 68) 

 

Tuz fırınındaki ısı, pirometreler, seger pramitleri veya orton cone-larla 

değerlendirilmektedir. Ancak tuzlama aĢamasına geçmeden önce pirometre fırından 

alınmalıdır. Çünkü tuzlama sırasında pirometre göstergesi, oluĢan reaksiyon sonucu 

yanlıĢ bilgi verebilmekte, aynı zamanda atılan tuz termo coupl-a zarar vermektedir. 

En sağlıklı bilgiye cone-lar aracılığıyla ulaĢılabilir.(Bkz. Resim 69) 

 

 

 

                                                 
36

 Rogers, a.g.e., 98. s.  



 36 

   

                    Resim 67                                             Resim 68        

 

Resim 67. PiĢirim aĢamasında fırından çıkarılan halka, Fotoğraf: Pınar ÇalıĢkan 

Resim 68. PiĢirim sonrası fırından alınan halka örneği,  Fotoğraf: Pınar ÇalıĢkan 

                                              

  

       

Resim 69. Gözetleme deliğine yakın yere yerleĢtirilen orton cone-lar, Fotoğraf: Pınar ÇalıĢkan 

 
 

2.3.1. Tuzlama 

 
Tuzlama; bünye olgunlaĢma derecesine ulaĢtığı noktada baĢlamaktadır. Bu 

noktada sır geliĢimini sağlamak amacıyla fırına yeterli miktarda ve aralıklarla tuz 

atılır. Tuz piĢiriminin yapıldığı sıcaklık aralığı en düĢük 1060ºC ve en yüksek 

1350ºC‘ye kadar geniĢ bir aralıkta gerçekleĢmektedir. Bu ısı aralığını kilin yapısı ve 

camlaĢma aĢaması belirler. Tuzlama bünyenin olgunlaĢma derecesinden önce 

yapıldığında, buhar bünye tarafından absorbe edilmekte, ısı yükseldikçe kil 

içerisindeki buhar ince tabakalar halinde genleĢerek ĢiĢmelere yol açmaktadır. 

Tuzlama süresince, tuz buharının yüzeyin en alt kısımlarına kadar ulaĢabilmesi için 

bünye yeterli gözenekliliğe sahip olmalıdır. Tuz, fırın kapağının ve duvarının çeĢitli 

yerlerine açılan boĢluklardan içeriye atılmaktadır. Bu boĢlukların yerleri 

buharlaĢmanın hızını ve yönünü belirlemesi açısından önemlidir. Tuz, fırının üst 

bölümüne çok yakın yerden atıldığı taktirde hızlı buharlaĢmaya neden olmaktadır. 
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Bu nedenle, buhar bacadan çıkmadan önce bünyeye tam olarak nüfuz edemeden 

fırından uzaklaĢmaktadır. Tuz, ateĢhaneden atıldığında ise buharın daha fazla fırın 

içinde kalması sağlanmaktadır. Bu durumda buharlaĢma daha yavaĢ olduğundan 

yanan maddelerde bulunan su buharı ile bünyenin içersindeki su reaksiyona 

girmektedir. Tuzlama iĢlemi istenilen sır geliĢimi elde edilinceye kadar tekrarlanır. 

Tuzlamanın sıklığı ve sayısı, bir ölçüde, ürünün özelliğine göre değiĢmektedir. 

Örneğin lağım borusu, oluklar ve benzeri ürünlerde çok daha kalın bir sır oluĢumu 

gerektiğinden tuzlama iĢlemi uzun tutulmaktadır. 37 

 

  Fırına atılan tuzun miktarı, bünyenin içerdiği silisyum miktarına göre 

değiĢmektedir. Silisyum ağırlıklı bünyelerde sır yüzeyi oluĢturmak için az miktarda 

tuza ihtiyaç vardır. Yüksek alüminyum içerikli bünyelerde ise, iyi sırlanmıĢ yüzeyler 

oluĢturmak için daha fazla miktarlarda tuza ihtiyaç vardır. Fırın ebadı da fırına 

atılacak tuz miktarında büyük öneme sahiptir. 1m3‘lük bir fırına yaklaĢık 5-8 kg. arası 

tuz atılmaktadır. Önceki piĢirimlerden kalan ince tuz tabakaları fırın iç yüzeyini 

kapladığından, her piĢirimde tuz miktarını biraz daha azaltmakta fayda vardır. 

 

Tuzlama iĢlemi sırasında indirgen ortam damper ve gözetleme deliklerinin 

kapalı veya yarı kapalı konuma getirilmesiyle sağlanmaktadır. Bu, aynı zamanda tuz 

buharının fırın içerisindeki hareketini sağlar. Tuzlama sonrası tuz buharı ile su 

buharı reaksiyona girmekte, tuzdaki klorür ile sudaki hidrojen birleĢerek hidroklorik 

asit olarak açığa çıkmaktadır. Sodyum ise bünyedeki silika ve alümina ile reaksiyona 

girerek sodyum-alümina-silikat olan tuz sırını meydana getirir.   

 

2.3.1.1. Tuz Atma Yöntemleri  

 

Demir boru veya bambu çubuk vasıtasıyla; Tuz, gazlı fırınlarda brülörlerin 

üzerinden fırın içerisine atılmaktadır. DüĢtüğü yerde alev boyunca yavaĢça 

buharlaĢan tuz, seramik parçaların etrafında hareket etmektedir. Odun fırınlarında 

ise tuz, fırının çeĢitli yerlerine tuz atmak için açılan deliklerden demir veya bambu 

çubuklar vasıtasıyla fırın içerisine serpilmektedir. Tuz, fırına hızlı bir Ģekilde direkt 

aĢağı yönde atılmamalı, açılı bir hareketle yukarı yönde serpilmeye 

çalıĢılmalıdır.(Bkz. Resim 70, 71) Tuzlamada en çok tavsiye edilen, bambu ağaç 

yardımıyla fırına tuz püskürtülmesi yöntemidir. Bambu ağacı yüksek ısıdaki fırın 

                                                 
37

 Parmalee, a.g.e., 319,320. s. 
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içerisine kısa süreli sokulduğunda yanmamakta, bu özelliği nedeniyle de tercih 

edilmektedir.  

 

   

           Resim 70                                                        Resim 71 

Resim 70. Fred Olsen, tuzlama aĢaması, Fotoğraf: Pınar ÇalıĢkan 

Resim 71. T. Emre Feyzoğlu, tuzlama aĢaması, Fotoğraf: Pınar ÇalıĢkan 

 

Paketler yardımıyla; Bu yöntemde tuz, gazete ya da kâğıtlara paketlenerek ateĢ 

haneye atılmaktadır. Bazı seramikçiler gazete ve kâğıt yerine alüminyum folyo 

kullanmaktadır. Ancak yanma oldukça yavaĢ olacağı için yüksek kaliteli dergi 

kâğıtlarının kullanılması önerilmemektedir.38Tuz paketlere konulmadan önce 

nemlendirilebilir. Ancak en etkili yol, tuzu kuru olarak paketleme Ģeklidir.39(Bkz. 

Resim 72) 

 

                                    Resim 72 

Kaynak: Phil, Rogers, ― Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of Pennsylvania Press,   
Philadelphia. 97. s. 

 

                                                 
38

 Tudball, a.g.e., 40. s. 
39

 Mansfield, a.g.e., 98. s. 
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Organik maddeler ekleyerek tuzlama; Tuza talaĢ ya da ağaç parçaları gibi çeĢitli 

organikler ilave edilerek tuzlama yapılabilmektedir. Bu organikler fırın içersinde 

indirgen ortam sağlamakta, aynı zamanda sıcaklığı arttırarak buharlaĢmaya 

yardımcı olmaktadırlar. 

Fırına konulan kaplar vasıtasıyla; Tuzlama yöntemi, içinde tuz bulunan kapların 

fırının çeĢitli yerlerine yerleĢtirilmesi Ģeklinde de yapılabilmektedir. Bu yöntem daha 

önce Fransa‘da La Borne civarında uygulanmıĢtır. Tuz ya da soda kaplara 

konularak seramiklerin yanına yerleĢtirilmektedir. 40 

Püskürtme Yöntemiyle; Özellikle soda piĢiriminde görülen bu yöntem, tuz 

piĢiriminde de uygulanabilmektedir. Püskürtme yöntemi, soda veya tuzun su ile 

karıĢtırılarak havalı kompresörle fırına püskürtülmesi Ģeklinde uygulanır. Havalı 

kompresör yerine basit bahçe spreyleri de kullanılabilmektedir.(Bkz. Resim 73) 

Diğer bir yöntem ise su ile hazırlanan solüsyonun, gazlı fırınlarda brülörlerden 

çıkan aleve damlatılarak, püskürtmek suretiyle fırında homojen bir tuz dağılımının 

sağlanmasıdır.41 

 

 

            Resim 73  

Kaynak: Phil, Rogers, ― Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of Pennsylvania Press,   
Philadelphia. 105. s. 
 

 

 

                                                 
40

  Tudball,.a.g.e., 40. s. 
41

 Canduran, a.g.e., 17. s. 
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2.4. Tuz Sırlarında Astar ve Sır Kullanımı  

 

Tuz piĢiriminde astar ve sır kullanımı ile farklı renk seçenekleri elde 

edilebilmektedir. Özellikle doğal parlak yüzey özelliği ile astar uygulamalarının 

ağırlıkta olduğu görülmektedir. Astar yapımı sırasında öncelikle astarın bünye ile iyi 

uyum gösterebilme özelliği göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra bünyenin 

ya da astarın içermiĢ olduğu demir miktarı, çeĢitli renk tonlamalarının oluĢumunda 

etkili olmaktadır. (Bkz. Resim 74) 

  

   

              13                                        39                                            41 

                

             77                                            80                                             40 

 

Resim 74. Aynı bünyeye sahip olan 13, 39, 41, 77, 80 ve 40 numaralı deneylere,  farklı 
oranlarda demir içeren astarlar uygulanmıĢtır.( Astar reçeteleri için bkz. s.63, 64) 
Fotoğraf: Gözde Yenipazarlı 

 

Tuz piĢiriminde çoğunlukla silisyum içerikli astarlar ve sırlar kullanılmaktadır. 

Silisyum miktarı, yüzey parlaklığını ve yüzey dokusunu belirleyen en önemli 

faktördür. Silisyum miktarı arttıkça, sır yüzeyi pürüzsüz ve parlak bir görünüm 

almaktadır. (Bkz. Resim 75) Geleneksel tuz sırlarının portakal kabuğu dokusu 

görünümü ise silisyum oranı azaldıkça belirginleĢir. Çok az miktarda silisyum içeren 

astarlarda yüzey pürüzsüz ve mattır. Alüminyum oranı yüksek astarlarda ise turuncu 

renk görülmektedir.  
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              102                                                              103 
 

 

Resim 75. 102 ve 103 numaralı örnekte aynı bünye ve astar karıĢımı kullanılmıĢtır. 103 

numaralı örnek aynı zamanda % 3 oranında kuvars içermektedir. (Bkz. s. 65, 66 102 ve 103 

nolu deney) Fotoğraf: Gözde Yenipazarlı 

 

 

Bünyenin içerdiği silisyum ve alüminyum oranı astarların bünyeye 

tutunabilmesi açısından önem taĢımaktadır. Farklı oranlarda silisyum ve alüminyum 

oranına sahip olan bünyelere aynı astar reçetesi uygulandığında, çok farklı sonuçlar 

ortaya koyabilmektedir. Gail Nichol‘un ―Soda, Clay and Fire‖ adlı kitabında 

silisyumun alüminyuma olan oranına göre yüzey doku ve renkleri aĢağıdaki gibi 

verilmektedir. 

 

“Silisyumun alüminyuma oranı genel olarak 2,5 veya daha düşük olduğunda, 
mat sırlı yüzeyler meydana gelmektedir. Demir içeriği düşük olan astarlarda sarı, 
altın rengi, kırmızı ve turuncu tonları en etkili olan renklerdir. Silisyumun alüminyuma 
oranı arttığı sürece yüzey daha pürüzsüz ve camsıdır. Bu oran 3,0’a yakın 
olduğunda, demir oranı düşük olan astarlarda beyaz, pembe ve turuncu tonlar 
görülürken, demir oranı yüksek olanlarda ise kırmızı ve kahverengi tonlara 
rastlanmaktadır. Oran 4,0’ın üzerine çıktığında yüzey daha camsı, 5,0’ın üzerinde 
ise gri veya soluk kahverengi ya da renksiz, aynı zamanda oldukça camsı yüzeyler 
meydana gelmektedir.”42 
 

 

Renklendirme aĢamasında silisyum ve alüminyum dengesinin önem taĢıdığı 

gibi astarın içermiĢ olduğu mevcut demir miktarının da etkisi oldukça büyüktür. 

Demir oranı yüksek olan astarlar koyu tonlarda olup, bazen metalik görünüme de 

sahip olmaktadır. Demir oranı düĢük astarlarda ise, bünyenin içerdiği demir, serbest 
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 Nichols, a.g.e., 33. s. 
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klorla birleĢmeye meyilli olduğundan, demirin bir kısmı toplanarak yüzeyde turuncu 

kızarıklıklar Ģeklinde kendini gösterir.43 

 

Renklendirmeyi etkileyen bir diğer unsur fırın içerisine atılan tuz miktarıdır. 

Seramik yüzeyler çok miktarda tuz buharına maruz kaldıklarında renk koyulaĢarak 

turuncudan kahverengi-siyaha kadar değiĢmektedir. Aynı zamanda tuz buharının 

yoğun olduğu bölümlerde portakal kabuğu dokusu görülmektedir. Ancak fırın 

içerisinde birden fazla astar bulunduğunda, bu astarların içeriğindeki feldspat gibi 

eriticilerin miktarına bağlı olarak bir astar için gerekli olan tuz miktarı, diğer bir astar 

için fazla gelebilmektedir. Bunun yanı sıra, çoğunlukla yüzeylerin bir tarafı daha 

fazla tuz buharına maruz kalmaktadır. Bu nedenle de bir tarafta daha fazla portakal 

kabuğu yüzeyine rastlanabilir.  Yüksek alüminyum oksit içerikli astarlarda yüzeyin bir 

tarafı daha pürüzsüz ve açık tondadır. Bu astarlarda, alüminyum oranı düĢük olan 

astarlara nazaran daha fazla tuz kullanılmalıdır. Astarın silisyum miktarı çok ise; 

yüzey çok camsı olurken portakal kabuğu dokusu fazla olursa, donmuĢ yağmur 

damlalarına benzer bir yüzey oluĢmaktadır. 44(Bkz. Resim 76) AĢırı tuzlamada ise 

renk tamamen açılmakta, kalın ve çirkin bir görüntü oluĢmaktadır. (Bkz. Resim 77) 

 

 

   

                Resim 76                                    Resim 77 

 
Resim 76. Kaynak: Phil, Rogers, ― Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of 
Pennsylvania Press,   Philadelphia. 44. s. 
Resim 77. Kaynak: Phil, Rogers, ― Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of 
Pennsylvania Press,   Philadelphia. 40. s. 
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RenklendirilmiĢ bünye, astar ya da sıra katılan çeĢitli oranlardaki renk veren 

oksit ve boyalar ile sağlanabilmektedir. Diğer bir renklendirme yöntemi ise tuzlama 

aĢamasında uygulanmaktadır. Renklendiricilerin tuzla birlikte fırına püskürtüldüğü bu 

yöntemde, özellikle bakır sülfat tercih edilmektedir. Ancak yöntemin getirdiği bir 

takım olumsuzluklar da mevcuttur. Tuzla birlikte fırına püskürtülen renklendiriciler, 

fırın iç yüzeyini daha fazla korozyona uğratmaktadır. Fırın duvarlarına nüfus eden 

oksitler, her fırınlamada buharın etkisiyle reaksiyona girmekte ve yüzeyde hep aynı 

tonların oluĢmasına neden olmaktadır. Bu nedenle çok tercih edilmeyen bu 

uygulama yerine, renklendiriciler küçük kaplara konularak, istenilen etkiye göre 

fırının çeĢitli yerlerine yerleĢtirilebilir.45 Ayrıca stoneware sırları, kül sırları, seladon 

ve temmoku gibi sırlar tuz piĢiriminde denenmiĢ ve baĢarılı sonuçlar 

gözlenmiĢtir.(Bkz. Resim 78, 79) 

 

        
          Resim 78                                               Resim 79 

 
Resim 78. Stoneware sırı, 1280ºC, (bkz. s. 82 Deney No: 2.1) 
Fotoğraf: Gözde Yenipazarlı 
Resim 79 Stoneware sırı, 1280ºC,(bkz. s.81 Deney No: 1) 
Fotoğraf: Gözde Yenipazarlı 
 
 

Renklendirmede bir diğer önemli unsur buharın etkisidir. Fırının her yerinde 

aynı etkiyi görmek imkânsızdır. Buhara daha çok maruz kalan bölümlerde farklı, 

daha az maruz kalan bölümlerde farklı etkiler görülmektedir. Buharın etkisi ile çok 

farklı sonuçların görülmesi, tuz sırlama tekniğini özel kılmakta, diğer sırlama 

tekniklerinden ayırmaktadır.  
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 Fred Olsen ile röportaj 
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3.BÖLÜM 

 

ODUN YAKITLI FIRINLARDA TUZ SIRI İLE ÇALIŞAN SANATÇILAR 

 

3.1. Michael Casson 

 

 Stüdyo seramiğinin öncülerinden birisi olan Ġngiliz sanatçı Michael Casson, 

birçok genç seramikçiye yön veren bir eğitmendir.46 Ġlk sergisini 1959 yılında açan 

Casson, bireysel iĢlerinin yanı sıra fonksiyonel amaçlı yapmıĢ olduğu çalıĢmaları ile 

tanınmaktadır. Ġlk workshop‘unu Ġngiltere‘de Herefordshire‘de düzenleyen sanatçı 

daha sonra dünyanın birçok yerinde açtığı sergiler ve düzenlediği çalıĢtaylarla ün 

kazanmıĢtır. Tuz sırı ile 12 yıllık bir deneyime sahip olan Casson, uygulamalarında 

odun yakıtlı fırınları tercih etmektedir.47 

  

ÇalıĢmalarında beyaz ve kırmızı olmak üzere iki tür bünye kullanmaktadır. 

Astar uygulamalarına ağırlık veren Casson, renklendirici olarak genellikle kobalt 

oksit, titan oksit veya rutili tercih etmektedir. Odunlu fırınlarda yaklaĢık 1285 ile 1305 

ºC arasında 12–13 saat süren bir piĢirim uygulayan sanatçı, uzun ve etkili bir 

indirgemenin hem bünye hem de astar için gerekli olduğuna inanmaktadır. 48 

 

           
                                 
                                Resim 80                                      Resim 81 
 

Resim 80. Michael Casson, Kaynak: http://ibs001.colo.firstnet.net.uk/mmu/ 
Resim 81. Michael Casson, Kaynak: http://ibs001.colo.firstnet.net.uk/mmu/ 

                                                 
46

 http://www.independent.co.uk/news/obituaries/michael-casson-549104.html 
47

 Mansfield, a.g.e., 13. s. 
48

 Rogers, a.g.e., 128. s. 

http://ibs001.colo.firstnet.net.uk/mmu/
http://ibs001.colo.firstnet.net.uk/mmu/
http://www.independent.co.uk/news/obituaries/michael-casson-549104.html
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                Resim 82                                                   Resim 83 
 

Resim 82. Michael Casson, Kaynak: Janet, Mansfield, ―Salt- Glaze Ceramics- An International 
Perspective‖, A&C Black, London, Chilton Book Company, Radnor, Pennsylvania, 15. s. 

 
Resim 83. Michael Casson, Kaynak: Phil, Rogers, ―Salt Glazing‖, A&C Black, London, 
University of Pennsylvania Press, Philadelphia. 126. s. 
 

 

3.2. Aege Brick 

 

Hollandalı seramik sanatçısı Aege Brick, geleneksel Alman tuz sırlarının 

kahverengi ve gri renklerinden, özellikle portakal kabuğu dokusunun ve odun 

küllerinin yüzeyde oluĢturduğu efektlerden etkilenerek bu konuda araĢtırmalara 

yönelmiĢtir. 

 

Birck, Heidi Guthmann Birck ile birlikte harç kullanmadan sadece tuğla 

örerek bir deneme fırını yapmıĢ, ancak hedeflediği baĢarıya ulaĢamamıĢtır. Bu 

denemenin ardından sürekli kullanabileceği bir fırın yapmaya karar vermiĢtir ve o 

zamandan beri tuz sırlarıyla ilgili çalıĢmaktadır. Bu konuyla ilgili birçok deneme 

yapan sanatçı,  portakal kabuğu dokusunu elde ettiği tuz sırları ile külün verdiği 

efektleri bir arada kullanmıĢtır. Astarlarında çoğunlukla titan oksit kullanarak sarı 

tonlarını, yüksek alüminyum içerikli astarlarla kırmızı ve turuncu tonlarını, indirgeme 

uygulayarak ise mavi ve siyaha kadar giden tonları elde etmiĢtir.49 

 

Birck‘in daha sonraki araĢtırmaları düĢük derece tuz sırları üzerinedir.  

Earthenware çamur üzerine astar araĢtırmaları yapan sanatçı, tüm denemelerine tuz 

                                                 
49

 Mansfield, a.g.e., 52. s. 
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solüsyonu püskürterek, ĢaĢırtıcı sonuçlar elde etmiĢtir. Beyaz astarlar gri-turuncu 

renklerden parlak siyaha, diğer renkteki astarlar ise sarıdan yeĢile ve tuz kalınlığına 

bağlı olarak koyu griye kadar değiĢmektedir. Ġlginç sonuçların ardından earthenware 

bünyeye yüksek alkalili sırları uygulayarak tuz sırlarına benzer efektler elde etmiĢ, 

ancak portakal kabuğu dokusuna ulaĢamamıĢtır.50 

 

 

 
                                    

Resim 84. Aege Brick, 1300ºC, h.40 cm, Kaynak: Janet, Mansfield, ―Salt- Glaze Ceramics- An 
International Perspective‖, A&C Black, London, Chilton Book Company, Radnor, 
Pennsylvania, 53. s. 
 
 

 
 
 

Resim 85 Aege Brick, h. 40 cm, Kaynak: Janet, Mansfield, ―Salt- Glaze Ceramics- An 
International Perspective‖, A&C Black, London, Chilton Book Company, Radnor, 
Pennsylvania, 55. s. 
 

                                                 
50

 y.a.g.e., 54. s. 
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3.3. Micki Schloessingk 

 

   Michael Casson, Walter Keler ve Gwyn Hanssen gibi sanatçılarla çalıĢma 

fırsatı bulan Mikki Schloessingk, özellikle Michael Casson‘ nın etkisinde kalmıĢ, 

çalıĢmalarına tuz sırlarını uygulamaya baĢlamıĢtır. 1979 yılında ―Craft Potters 

Association‖‘na üye olarak seçilen sanatçı, son yıllardaki çalıĢmalarını Güney 

Wales‘de yürütmektedir. Mikki Schloessingk, aynı zamanda Ġngiltere‘de odun yakıtlı 

tuz fırını inĢa eden ilk kadın sanatçıdır. Odunlu piĢirimin etkileyici yanı 

Schloessingk‘nin yakıt olarak odunu seçmesine yol açmıĢtır. Tek piĢirimi tercih eden 

sanatçı, piĢirimin ilk aĢamasını olabildiğince yavaĢ gerçekleĢtirmektedir. 1260ºC‘ de 

fırına tuz atarak, tuzlamaya test halkalarında yeterli sır kalınlığını görene kadar, 

yaklaĢık iki saat devam etmektedir.  

 

ÇalıĢmaları çoğunlukla torna ağırlıklı olan sanatçı, tuz piĢiriminde özellikle 

astar kullanımına ağırlık vermektedir. Çıkan sonuçların fırın atmosferine, odun 

küllerine ve tuza bağlı olarak değiĢtiğini belirten sanatçı, tuz piĢirimi ile ilgili 

düĢüncelerini Ģöyle ifade etmiĢtir. ―Pişirimi tümüyle kontrol edemeyebilirsiniz, fakat 

deneyimler her zaman tüm bu unsurları bir araya getirerek sizin en iyi şekilde 

üstesinden gelmenizi sağlayacaktır.”51 

 

  

                          Resim 86                                    Resim 87 

 
Resim 86. Kaynak: http://www.mickisaltglaze.co.uk/html/ 
Resim 87. Kaynak: Phil, Rogers, ―Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia. 126. s. 

                                                 
51

 Rogers, a.g.e., 207. s.  

http://www.mickisaltglaze.co.uk/html/
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                  Resim 88. Kaynak: http://www.studiopottery.co.uk/ 
 

 

3.4. Janet Mansfield 

 

1975 yılında tuz sırları ile çalıĢmaya baĢlayan Avustralyalı sanatçı Janet 

Mansfield, tekniğin tüm ayrıntılarını çalıĢmalarında uygulamaktadır. Açık ve koyu 

tonlar elde edebilmek amacıyla yerel bölgelerden çeĢitli kil ve mineralleri toplayarak, 

bunları birbirine karıĢtıran Mansfield, bu karıĢımlara zaman zaman eritici katmakta, 

zaman zamanda dokulu yüzeyler oluĢturabilmek amacıyla kumlu ve yıkanmamıĢ 

killer eklemektedir. 52Killerin her zaman yüzey renk ve dokusunu belirlemekte önemli 

bir unsur olduğunu belirten Mansfield, kahverengi kırmızı ve sarı renklerin soğutma 

sırasında sır yüzeyinde eriyen demir kristalleri sonucu oluĢtuğuna inanmaktadır.53 

 

Tuz piĢirimini bünye olgunlaĢma derecesine eriĢtiğinde, yaklaĢık 1300ºC‘nin 

üzerinde gerçekleĢtirmektedir. Bu ısı derecesi tuzun yüzeye iyice oturmasını ve 

zengin renk oluĢumunu sağlamaktadır. Genellikle 1250 ºC‘de tuzlama iĢlemine 

baĢlayan Mansfield, 1 metre küplük fırına yaklaĢık 15 kg. tuz atmaktadır.54 Janet 

Mansfield‘in alttan çekiĢli odun fırınında yapmıĢ olduğu tuz piĢirimi yaklaĢık 24 saat 

sürmektedir. Formlarının çoğunlukla büyük olması ve bisküvi piĢirimi yapılmamıĢ 

olması nedeniyle piĢirimin ilk aĢamasında fırın derecesini oldukça yavaĢ 

yükseltmektedir. 55 

                                                 
52

 Mansfield, a.g.e., 97. s. 
53

 Rogers, a.g.e., 177. s. 
54

 Mansfield, a.g.e., 98. s. 
55

 Rogers, a.g.e., 176. s. 

http://www.studiopottery.co.uk/
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. 

 

 
Resim 89. çaydanlık, h. 22.5 cm, beyaz astar ütüne mavi fırça dekoru  
Kaynak: Phil, Rogers, ―Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia. 180. s. 

 

 

   

 
Resim 90. Çaydanlık, h. 25 cm çaydanlık, h. 22.5 cm, beyaz astar ütüne mavi fırça dekoru 
Kaynak: Phil, Rogers, ―Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia. 180. s. 
 
Resim91. Kaynak: http://www.dhub.org/blog/wp-content/dhub/Janet-Mansfield---Woodfired.jpg 

 

 

 

 

http://www.dhub.org/blog/wp-content/dhub/Janet-Mansfield---Woodfired.jpg
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3.5. Sandra Lockwood 

 

Avustralyalı seramik sanatçısı Sandra Lockwood‘un tuz sırlarıyla olan ilk 

deneyimi 1979 yılında ―East Sydney Technical College‖‘ de seramik öğrencisi 

olduğu dönemde baĢlamıĢtır. John Edye, Jane Hamly, Janet Mansfield gibi 

sanatçıların etkisinde kalan Lockwood, kolejdeki tüm zamanını odun yakıtlı fırınlarda 

tuz sırı efektlerini araĢtırarak geçirmiĢtir. Mezun olduktan sonra Sydney‘e taĢınan 

sanatçı, ilk fırınını 1985 yılında inĢa etmiĢtir. Bu fırın iki odalı ve her odası 1300 

ºC‘ye kadar çıkabilen özelliğe sahiptir.56 

 

Sandra Lockwood, çalıĢmalarını bisküvi piĢirimi yapılmamıĢ Ģekilde fırına 

yerleĢtirmekte, bu nedenle ilk 400 ºC‘ye kadar oldukça yavaĢ bir piĢirim 

uygulamaktadır. Ġlk aĢamada gazlı piĢirimi tercih eden sanatçı, 400 ºC‘ den sonra 

odun yakıtıyla piĢirime devam etmektedir. Yakıt olarak özellikle Avustralya‘nın sert 

ağaçlarından okaliptüs ağacını tercih eden sanatçı, birçok denemeler sonucu 

istediği etkiyi 30-36 saat sürdürdüğü piĢirimde elde etmiĢtir. 

 

Bünye, astar ve sırlar üzerine birçok denemeler yapan Lockwood, fırın 

yerleĢtirme aĢamasında, astar ve sır denemelerinin içeriklerine göre hareket 

etmiĢtir. Özelikle ball clay ve kaolen içeren astarlarını tuzun ve ısının yoğun olduğu 

ateĢhane bölümüne yakın yerleĢtirmektedir. 57 

 

Lockwood, bünye ve formun tüm ayrıntılarını gösteren ince sır yüzeyine 

sahip, odun küllerinin yüzeyde oluĢturduğu efektlerin tuz ile mükemmel birlikteliğini 

gösteren çalıĢmalarıyla dikkat çekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Mansfield, a.g.e., 68. s. 
57

 Rogers, a.g.e., 172. s. 
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Resim 92. Kaynak: Phil, Rogers, ―Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia. 173. s. 
 
 

   

 

Resim 93.  http://sandylockwood.com.au/gallerypages/tableware/2stoneware_mug.htm 
 

Resim94. Kaynak: Phil, Rogers, ―Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia. 174. s. 
 
 

 

 

http://sandylockwood.com.au/gallerypages/tableware/2stoneware_mug.htm
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3.6. Petra Reynolds 

 

1990 yılında Ġngiltere‘de tanınan Petra Reynolds, yeni nesil seramik 

sanatçılarındandır. Reynolds, Wales Üniversitesi‘ndeki seramik eğitiminin ardından 

Michael ve Sheila Casson tarafından Herefordshire‘ deki Wobage çiftliğine 

workshop düzenlemesi için davet edilmiĢtir. Reynolds‘un Wobage‘ deki çalıĢması, 

birçok sanatçıyla bir araya gelip kendini tanıtmak için bir fırsat yaratmıĢtır.  

 

Petra Reynolds, tuz sırlı çalıĢmalarını 0.76 metre küplük bir odun fırınında 

piĢirmektedir. Seramikleri üst üste istifleyerek fırına yerleĢtiren Reynolds, yılda on ya 

da on bir kez tuz fırınını kullanmaktadır. Ġstifleme yöntemiyle çok sayıda çalıĢmayı 

bir kerede piĢirebilen sanatçı, aslında bu yöntemle ısı ve sodyum buharının homojen 

dağılımının mümkün olmadığını belirtmektedir. Reynolds‘ un çalıĢmalarında yüzey 

dekoru genellikle minimal özellik taĢımaktadır. Dekorlarında eski yapılardan ve 

çevreden topladığı paslı çivi, eski inĢaat malzemeleri gibi elemanları kullanarak, 

kendine özgü bir dekor tarzı geliĢtirmiĢtir. Formlarına çeĢitli astar ve sır uygulamaları 

ile zenginlik katan sanatçı, farklı çizgisi ile yerel çömlekçiliğe yeni bir soluk 

getirmiĢtir.58 

 

 

 

 
Resim 95. Kaynak: Phil, Rogers, ―Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia. 197. s. 
 
 

 

 

                                                 
58

 y.a.g.e., 197. s. 
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3.7. Jeff Oestreich  

 

Seramikle ilk kez Bermidji State Üniversitesi‘nde tanıĢan Amerikalı seramik 

sanatçısı Jeff Oestreich, daha sonra Bernard Leach‘ın atölyesinde 3 yıl stajyerlik 

yapmıĢtır.1960 yılının sonunda tuz sırlarına ilgi duymaya baĢlayan Oestreich, 

formlarında geliĢtirmek istediği yüzey efektlerini elde etme fırsatı bulmuĢtur. 

 

Oestreich çeĢitli çamur, sır ve piĢirim tekniklerini uyguladığı çalıĢmaları ile 

tanınmaktadır. Dikey vazolar, tabaklar ve çaydanlıklar olmak üzere 3 ana form 

üzerinde çalıĢan sanatçının, çalıĢmalarında Art Deco‘nun geometrik yansımaları 

görülmektedir. Ağırlıklı olarak odunlu fırınları tercih eden sanatçı zaman zaman tuz 

yerine sodyum karbonat kullanarak gazlı fırınlarla da çalıĢmalarını 

sürdürmektedir.59ÇalıĢmaları Washington DC‘de Renwide Galeri, New York  

Everson Sanat Müzesi ve Londra‘da Victoria ve Albert müzeleri gibi önemli 

koleksiyonlarda yer almaktadır. 60 

 

 

   

Resim 96                                                             Resim 97 

 

Resim 96. Soda sırlı stoneware Kaynak: Ceramics Monthly, June, July, August 2000, s.53 

              Resim 97. Soda sırlı stoneware Kaynak: Ceramics Monthly, June, July, August 2000, s.54 

 

 

 

 

 

                                                 
59

 Mansfield, a.g.e., 65. s. 
60

 Rogers, a.g.e., 191. s. 
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3.8. Byron Temple  

 

Ball State Üniversitesi, Brooklyn ve daha sonra Chicago Sanat Okulu‘nda 

seramik eğitimi alan Amerikalı sanatçı, 1958 -1961 yılları arasında Bernard Leach‘in 

atölyesinde çalıĢmıĢtır. Byron Temple, pek çok ülkede sergilere katılmıĢ, birçok 

dergide yazıları yayınlanmıĢtır. Ayrıca çalıĢmaları arasında, Philedelphia Sanat 

Koleji, Pratt Enstitüsü, Haystack ve Penland okullarında öğretmenlik deneyimi 

bulunmaktadır.61 

 

Ağırlıklı olarak kapalı formlar, özellikle kutular yapan Byron, çalıĢmalarında 

bambu parçaları, metal teller ve ipler kullanmaktadır. Eserlerinin bazılarını beyaz 

porselenden, bazılarını ise demir oranı yüksek bünyelerden hazırlayan sanatçı, 

çalıĢmalarını anagama fırınlarında piĢirmektedir. ÇalıĢmalarında Bauhouse ve 

Japon etkileri görülen sanatçı, yalın ve özgün formları ile tanınmaktadır. Seramikleri 

gerek içeriği, gerekse piĢirim metodu ile estetik, modern, aynı zamanda geleneği bir 

arada bulunduran çalıĢmalardır. 62 

 

  

   

          Resim 98                                                                       Resim 99 

 

Resim 98. Bambu saplı kutu, h: 10cm Kaynak: Phil, Rogers, ―Salt Glazing‖, A&C Black, London, 
University of Pennsylvania Press, Philadelphia. 221. s. 

 
Resim 99. Dört ayaklı kutu, h: 17.8cm Kaynak: Phil, Rogers, ―Salt Glazing‖, A&C Black, London, 
University of Pennsylvania Press, Philadelphia. 222. s. 

 
 

 

                                                 
61

 Mansfield, a.g.e., 29. s. 
62

 Rogers, a.g.e., 222. s. 
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3.9. Gil Stengel 

 

 Amerikalı sanatçı Gil Stengel, Louisville Üniversitesi‘nden mezun olduktan 

sonra Tom Marsh‘la çalıĢmaya baĢlamıĢ, tuz piĢirim tekniğini de Marsh‘ın 

atölyesinde uygulamaya baĢlamıĢtır. Stengel, 1984‘ten sonraki çalıĢmalarını Utah 

State Üniversitesi‘nden John Neely ile sürdürmüĢtür. YaĢamı boyunca bu iki 

sanatçının etkisinde kaldığını belirten sanatçının çalıĢmaları, aynı zamanda Japon 

geleneğini yansıtmaktadır.  

 

Gil Stengel, Ohio, Cincinnati‘ye yerleĢmeden önce Western Illinois 

Üniversite‘sinde odun yakıtlı fırınlarda çalıĢma deneyimine sahip olmuĢtur. Ġki odalı 

bu fırında tuz ikinci odaya atılmakta,  piĢirim ise 35–40 saat arası sürmektedir.63 

 

 

 

             
              

Resim 100. h: 27,5 cm 
Kaynak: Phil, Rogers, ―Salt Glazing‖, A&C Black, London, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia. 22. s. 
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 y.a.g.e., 217. s. 
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4.BÖLÜM 

 

UYGULAMALAR 

 

4.1. Odun Yakıtlı Fırında Tuz Sırı Pişirimi  

 

―Odun Yakıtlı Fırınlarda Tuz Sırı PiĢirimi‖ baĢlıklı çalıĢmanın uygulama 

bölümü Hacettepe Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü‘nde, 

Öğretim görevlisi T. Emre Feyzoğlu önderliğinde gerçekleĢmiĢtir. ÇalıĢmada 2004 

yılında Fred Olsen tarafından inĢa edilen alttan çekiĢli (down draft ) tipte, odun 

yakıtlı tuz fırını kullanılmıĢtır. 

 

 

 

                   Resim 101 

                   Uygulama kapsamında kullanılan tuz fırını, Fotoğraf: Pınar ÇalıĢkan 

 

Pişirim Aşaması 

 

ÇalıĢmalar fırına yerleĢtirilmeden önce seramik yüzeylerin fırın plakasına 

yapıĢmasını önlemek amacıyla %50 beyaz kaolin ve %50 alümina karıĢımından 

küçük toplar hazırlanarak seramik parçaların altlarına yerleĢtirilir.(Bkz. resim 102, 

103)Aynı amaçla bazı denemelerin altına deniz kabukları yerleĢtirilmiĢtir. Tuz 
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miktarının yeterli olup olmadığını anlayabilmek için, çalıĢmalarla aynı kili içeren 

halkalar hazırlanmıĢtır. Hazırlanan halkalar fırın iç ısısını gösteren orton cone-lar ile 

birlikte fırın kapağının yakın bir yerine yerleĢtirilir. (Bkz. Resim 104) 

 

 

   

         Resim 102                                         Resim 103                Resim 104 
                   
         Resim 102 ve 103. ĠĢlerin altına koruyucu topların yerleĢtirilmesi 
         Resim 104. Halkaların ve cone-ların fırına yerleĢtirilmesi 

 
 

Fırın yerleĢtirildikten sonra kapak tuğlalarla örülür, harç malzemesi olarak 

çamur kullanılır. Isı kaybı olmaması için tuğlalar arasında kalabilecek boĢluklar 

tamamıyla kapatılmalıdır. Halkaların fırından çıkarılabilmesi ve ısıyı gösteren orton 

cone-ların gözlenebilmesi amacıyla fırın kapağında boĢluk bırakılır. (Bkz. Resim 

105, 106, 107) 

 

   

       Resim 105                                          Resim 106                                    Resim 107 
        

Fırın Kapağının Örülmesi 

        
Ġlk ateĢhanenin yakılması ile baĢlayan piĢirim 600 ºC‘ den sonra ikinci ateĢ 

hanenin yakılması ile devam eder. YaklaĢık 1000 ºC‘ ye kadar piĢirimin yavaĢ 

gerçekleĢmesi amacıyla fırına atılan odun sayısı sınırlı tutulmaktadır. Alev bacaya 

ulaĢıncaya kadar fırın baca yolunda yer alan damper açık tutulmalıdır. Bacadan alev 

geçiĢi gözlendikten sonra damper yarım içeri itilerek hafif indirgen bir ortam sağlanır. 

Odun atılırken sürekli olarak bacadan çıkan duman gözlenmelidir. Bacadan çıkan 
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dumanın bittiği gözlendiği andan itibaren iki ateĢ haneden de odun atmaya devam 

edilmelidir. AteĢ hanedeki közler zaman zaman çelik çubukla karıĢtırılmalı, zaman 

zaman da kürekle küller dıĢarı atılmalıdır. AteĢhane çok fazla odunla 

doldurulduğunda yanma zorlaĢmakta, ortamda yoğun karbondioksit çıkıĢı meydana 

gelmektedir. Bu durum bacadan çıkan siyah dumanın çoğalması ile 

anlaĢılabilmektedir. 

 

   
   
 Resim  108                                  Resim  109                                        Resim  110 

 
PiĢirimden görüntüler 

 
 

 

            
                         Resim 111  

 
Ġki ateĢhaneye karĢılıklı odun atılması 

 

 
1000 ºC ile 1100 ºC arasında fırına üçer parça odun atılırken, 1100 ºC‘ den 

sonra derecenin yükselmesini sağlamak amacıyla odun sayısı arttırılmıĢtır. Bu 

noktaya kadar orton konlar doğru bilgi verirken, fırın içerisindeki ısının homojen 

olmaması nedeni ile kapak bölümüne yakın yerlere konulmuĢ olanlar eğilmemiĢtir. 

Orton konların yanıltıcı bilgi vermesi nedeniyle fırın alev renginin gözlenmesine 

karar verilmiĢtir. YaklaĢık 1250 ºC – 1280 ºC aralığına ulaĢıldığı düĢünüldüğü anda 

demir kürek yardımı ile fırın arka duvarında yer alan tuz atma deliklerinden ve ön 
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kapakta yer alan gözetleme deliğinden tuz atılır. (Bkz. Resim 112)Tuzlama 

aĢamasının ardından tuz miktarının yeterli olup olmadığı kontrol edilmek amacıyla 

fırın içerisine konulmuĢ olan halkalar demir çubuk vasıtası ile çıkarılmıĢtır. (Bkz. 

Resim 114, 115) 

 

 
                           
                                 Resim 112.Tuzlama aĢaması 

 
 

 
 

                                             Resim 113. Alev rengi 
 

  
 

      Resim 114                                                           Resim 115 
 

Test halkalarının fırından çıkarılması 
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                                 Resim 116 
 

 
Sır oluĢumunun yetersiz olduğu gözlenerek tuzlamaya bir süre daha devam 

edilmiĢtir. Tuzlama aĢamasından sonra düĢen ısıyı yükseltmek amacıyla yarım saat 

daha odun atılarak piĢirime devam edilmiĢtir. Ġstenen sır oluĢumu gözlendikten 

sonra odun atma iĢlemi sonlandırılmıĢtır. Toplam 6 kg tuzun kullanıldığı piĢirim 24 

saatte tamamlanmıĢtır. PiĢirimin tamamlanmasıyla tüm tuz atma delikleri, ateĢ 

haneler ve damper kapatılarak fırında indirgen ortam sağlanmıĢtır. Fırın 24 saat 

boyunca doğal soğuma sürecine bırakılmıĢtır. 

 

   
 
Resim 117                                      Resim 118                                    Resim 119 

 
Fırının BoĢaltılması 
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4.2. Astar Denemeleri 
 
 

Uygulamalarda ilk olarak tuz sırlarında kullanılan bünyeler üzerine literatür 

taraması yapılmıĢtır. En etkili sır oluĢumunu sağlayabilmek için, yüksek ısıya 

dayanıklı uygun bünyeye karar verilmiĢtir. Buna göre; %50 porselen çamuru ile %50 

stoneware çamurunun karıĢımından oluĢan bünye hazırlanmıĢtır. Bazı denemelerde 

bünye farklılıkları arasındaki farkın gözlenebilmesi amacıyla, beyaz stoneware 

çamuru ve kahverengi stoneware çamuru kullanılmıĢtır. Bu denemelerin bünye 

özellikleri deney fotoğraflarının bulunduğu tablolarda belirtilmektedir. Uygulamalarda 

ağırlıklı olarak kullanılan porselen ve stoneware karıĢımından hazırlanmıĢ bünye 

içeriği deney tablolarında ayrıca belirtilmemiĢtir. 

 

Uygulamalar bölümünün astar denemeleri baĢlıklı bu bölümünde, iki çeĢit 

astar hazırlanmıĢtır. Birinci astar, bünye ile aynı karıĢımdan oluĢan %50 porselen 

çamuru ile %50 stoneware çamuru, ikinci astar ise %100 porselen çamurundan 

oluĢmaktadır. Her iki astar karıĢımına farklı oranlarda renklendiriciler katılarak, çeĢitli 

renk tonlamaları oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Bazı astar karıĢımlarına artan oranlarda 

kuvars eklenerek oluĢan sır parlaklıkları karĢılaĢtırılmıĢtır. Tüm astar denemeleri 

1280 ºC‘de piĢirilmiĢtir.  
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Deney No:66 

Bünye:%50 stoneware,  

%50    porselen çamuru 

(66 numaralı denemede 

astar kullanılmamıĢtır.) 

 

 
Deney No:112 

Bünye: Kahverengi 

(112 numaralı denemede 
astar kullanılmamıĢtır.) 

 
 
 

Krom Oksit İçerikli Astar Denemeleri 

 
 

 

 

Deney No: 26 

Astar 

%50 Stoneware 
%50 Porselen çamuru 
+ % 1  Cr2O3 

 

 

Deney No:27 

Astar 

%100 Porselen çamuru 

 + %   1  Cr2O3 
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Demir Bileşikleri İçeren Astar Denemeleri 

 
 

 

 
Deney No:9 

 
                     Astar 
 

%50 Stoneware 
             %50 Porselen çamuru 
          + %0.5 Fe2O3 

 

 
Deney No:13 

 
                     Astar 
 

%100 Porselen çamuru 
    + % 0.5 Fe2O3 

 

 

 
Deney No:39 

                      
Astar 

 
%100 Porselen çamuru 

    + %  3   Fe2O3 

 

 

 
Deney No:40 

 
                     Astar 

%50 Stoneware 
              %50 Porselen çamuru 
           + % 5 Fe2O3 

 

 
Deney No:41 

 
                     Astar 

%100 Porselen çamuru 
    + %  5  Fe2O3 
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Deney No:77 

Astar 
 

%100 Porselen çamuru 
     + %  3   Kuvars 
     + % 10  FeSO4 
 

 

 
Deney No:79 

Astar 
 

%50 Stoneware 
              %50 Porselen çamuru 
           + % 3  Kuvars 
           + %20 Fe2O3 

 

 
Deney No:80 

                     Astar 

     %100 Porselen çamuru 
       + %  3   Kuvars    
       + % 20  FeSO4 

 

 
Deney No:83 

                     Astar 
 

% 50 Stoneware 
              % 50 Porselen çamuru 
           + %  3  Kuvars 
           + % 40 FeSO4 

 

 
Deney No:84 

Astar 

%100 Porselen çamuru 
     + %  3   Kuvars 
     + % 40  FeSO4 
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Bakır Bileşikleri İçeren Astar Denemeleri 
 

 

 

 
Deney No:22 

                    Astar 
 

% 50  Stoneware 
             % 50  Porselen çamuru 
           +% 0.5 CuO 

 

 
Deney No:23 

Astar 
 

% 100 Porselen çamuru 
     + % 0.5 CuO 

 

 
Deney No:20 

                      Astar 
 

 % 50 Stoneware 
              % 50 Porselen çamuru 
           + %  1  CuO 
           + % 10 Kuvars    

 

 
Deney No:21 

                    Astar 
 

%100 Porselen çamuru 
     + %  1   CuO 

 

 
Deney No:102 

                      Astar 

%100 Porselen çamuru 
     + %  1   CuCO3 
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Deney No:103 
                      Astar 

    %100 Porselen çamuru 
       + %  2   CuCO3 

       + %  3   Kuvars 

 

 
 

Deney No:105 
                      Astar 

    %100 Porselen çamuru 
       + %  5   CuCO3 

               

 

 

 
 

Deney No:53 
                     Astar 

%50 Stoneware 
              %50 Porselen çamuru 
           + %10 CuSO4 

 

 
 

Deney No:54 
                     Astar 

     %100 Porselen çamuru 
       + % 10  CuSO4 

 

 

 
 

Deney No:107 
                     Astar 

    %100 Porselen çamuru 
       + % 10  CuCO3 

       + % 10  Kuvars 

 

 
 



 67 

Kobalt Bileşikleri İçeren Astar Denemeleri 

 
 

 

 
 
 

Deney No:15 
Astar 

%100 Porselen çamuru 
      + % 0.5 CoO 

 

 

 
 

Deney No:114 
Bünye: Porselen 

Astar 
 

%100 Porselen çamuru 
      + % 0.5 CoO 

 

 

 
 

Deney No:14 
Astar 

 
%50 Stoneware 

                %50 Porselen çamuru 
             + % 1  CoO 

 

 

 
 

Deney No:16 
                       Astar 

      % 100 Porselen çamuru 
         + %  1    CoO 
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Deney No:18 
Astar 

%50 Stoneware 
                %50 Porselen çamuru 
             + % 2  CoO 

 

 

 
 

Deney No:19 
Astar 

      %100 Porselen çamuru 
         + %  2   CoO 

 

 

 
 

Deney No:49 
Astar 

 
%50 Stoneware 

                %50 Porselen çamuru 
             + % 5  CoO 

 

 

 
 

Deney No:50 
                       Astar 

%100 Porselen çamuru 
      + %  5   CoO 
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Mangan Oksit İçerikli Astar Denemeleri 

 
 

 

 

Deney No:30 
Astar 

 
%50 Stoneware 

                %50 Porselen çamuru 
            +  % 1  MnO2 

 

 
 

Deney No:33 
Astar 

 
    %100 Porselen çamuru 

        +  %   2  MnO2 

 

 
Deney No:34 

Astar 
 

%50 Stoneware 
                %50 Porselen çamuru 
            +  % 3  MnO2 

 

 
Deney No:35 

Astar 
 

      %100 Porselen çamuru 
         +  %   3  MnO2 

 

 
Deney No:37 

Astar 
 

      %100 Porselen çamuru 
         +  %   5  MnO2 
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Rutil İçerikli Astar Denemeleri 
 

 

 

 
 

Deney No:63 
Astar 

 
%50 Stoneware 

              %50 Porselen çamuru 
          +  %1   Rutil 
          +  % 5 Kuvars 

 

 
Deney No:64 

Astar 
 

    %100 Porselen çamuru 
      +  % 1    Rutil 
      +  % 10  Kuvars 

 

 

 
Deney No:72 

Astar 
 

%50 Stoneware 
              %50 Porselen çamuru 
          +  % 3  Rutil 
          +  %10 Kuvars 

 

 

 
Deney No:73 

Astar 
 

%50 Stoneware 
              %50 Porselen çamuru 
          +  % 5  Rutil 
          +  %10 Kuvars 

 

 
Deney No:74 

Astar 
 

     %100  Porselen çamuru 
      +  %  5    Rutil 
      +  %  5    Kuvars 
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Gümüş Nitrat İçerikli Astar Denemeleri 
 
 
 

 

 
 

Deney No: 59 
Astar 

 
% 50 Stoneware 

            % 50 Porselen çamuru 
         + % 5   AgNO3 

 

 

 
Deney No: 60 

Astar 
 

     %100 Porselen çamuru 
     +  %  5   AgNO3 

 

 

 
Deney No: 61 

Astar 
 

% 50 Stoneware 
            % 50 Porselen çamuru 
         + % 10 AgNO3 

 

 

 

Deney No: 62 
Astar 

 
   %100 Porselen çamuru 

     + %10   AgNO3 
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Nikel Bileşikleri İçeren Astar Denemeleri 

 
 

 

 

 
 

Deney No:89 
Astar 

 
 % 50 Stoneware 

                % 50 Porselen çamuru 
             + % 0.5 NiO   

 

 
 

Deney No:90 
Astar 

 
      %100 Porselen çamuru 

         + %   5  Kuvars 
         + % 0.5 NiO 

 

 

 

 
 

Deney No:92 
Astar 

 
      %100 Porselen çamuru 

         + % 1    NiO 
 
 

 

 

 
 

Deney No:96 
Astar 

 
      %100 Porselen çamuru 

         + %  1    NiCO3 
 
 

 

 
 
 

 
 



 73 

 

 
 

Deney No:94 
Astar 

 
       %100 Porselen çamuru 

        + %  10 Kuvars 
        + %   2  NiO 

 

 
 

Deney No:9 
Astar 

 
 % 50 Stoneware 

              % 50 Porselen çamuru 
           + %  3  NiCO3 

 

 
 

Deney No:98 
                    Astar 

%50 Stoneware 
              %50 Porselen çamuru 
           + % 3  NiCO3 
           + % 5  Kuvars   

 

 

 
 

Deney No:99 
                    Astar 

%50 Stoneware 
              %50 Porselen çamuru 
           + % 5  NiCO3 
           + %10 Kuvars   

 

 

 
 

Deney No:101 
Astar 

 
%100 Porselen çamuru 

    +  %   5  NiCO3 
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Astar Denemeleri II 

 

Deneme 104 

 

 

 

          Astar 

            %50 Ball Clay 

            %50 Nefelin Siyenit 

 

     

 
  

Deneme 100 

 

 

             

                   Astar 

            %50 Ball Clay 

%50 Nefelin Siyenit 

         + %40 FeSO4 

 

 
 

Deneme 117 

 

 

                      

                     Astar 

              % 45  Ortoklas 
              % 12  Limoj çamuru 
              % 43  Ball Clay 
           + % 3.5 CuCO3 

           + %  1   CoCO3 
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Deneme 118 
 

 

  

     Alt astar 
%50 Ball Clay 
%40 Kuvars                   
%10 Ortoklas             
                                   Üst astar                                                                                                                                                                                              
                               % 45 Ortoklas 

% 45 Ball Clay 
                               %10 Kaolen 
                            + %10 Rutil 
                            + % 2  CoO 

              

     

 
Deneme 120 

 

 

 

 

                      
Astar 

        
            %10 Nefelin Siyenit 

            %75 Limoj çamuru 

            %10 Kuvars 

            %  5 Bentonit 

     

 
Deneme 122 

 

 

 

 
                      

Astar 
 

            %28 Kaolen 
            %10 Nefelin Siyenit 
            %10 Kalsine  Kaolen 
            %47 Ball Clay 
            %  5 Kuvars 
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Deneme 119 
 

 

 

        
 Alt Astar 
%50 Ortoklas 
%50 Ball Clay 
+ %3 CoCO3 

                      Üst Astar 
                                 %45Ortoklas                                                                                                                                                                                                                                         
                               %45 Ball Clay 
                               %10 Kaolen 
                            + %10 Rutil 
                            + %3   CoO 

     
 
 

Deneme 125 

 

 

 

      
       Alt Astar 
   %33 Kaolen 
   %33 Ball Clay 
   %34 Nefelin Siyenit 
+ %  3 CoO 
       

         
                  Üst Astar 

                     %50 Nefelin Siyenit  
                     %50 Ball Clay 

     
 
 

Deneme 123 

 

 

                 
                       Astar  
                
                 % 22  Ortoklas 
                 % 12  Kuvars 
                 % 44  Ball Clay 
                 % 22  Odun Külü 
              + % 0.5 TiO2 

              + %  1   CoCO3                
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Deneme 127 
 

 

 

 
 

         

        Astar 

              %50 Kaolen 

              %50 Ball Clay 

     

 
Deneme 132 

 

 

 

 

Bünye = Kahverengi 

                       

Astar 

                %50 Ball Clay 

                %50 Kaolen 

 

     
 

Deneme 124 

 

 

 

       Alt Astar 
   %22 Ortoklas 
   %44 Ball Clay 
   %12 Kuvars 
   %22 Odun Külü 
+ %0.5 TiO2 

+ %1 CoCO3 

                    Üst Astar 
                             %46 Ortoklas 
                             %42 Ball Clay 
                             %12 Limoj çamuru 
                          + %3.5 CuCO3 
                          + %  1  CoCO3 
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Deneme 129 
 

 

 

     

       Alt Astar 

% 28 Kaolen 
 %10 Nefelin Siyenit 
 %10 Kalsine  Kaolen 
 %47 Ball Clay 
 %  5 Kuvars 
                  

                            Üst Astar                         

                                % 50 Nefelin Siyenit 
                                % 50 Ball Clay 
                             + %  1   Fe2 O3 
                             + % 0.2 Cr2O3 

                             + % 0.7 CoO 

     
 
Deneme 130 
 

 

 

             

            Bünye = Porselen 

          Astar 
                 %50 Ball Clay 
                 %50Nefelin Siyenit 
              + %1    Fe2O3 
              + %0.2 Cr2O3 

              + %0.7 CoO 

 

     

 
Deneme 133 

 

 

 

 

Bünye = Kahverengi 
            
                       Astar 
            %42 Kalsine Kaolen 
            %42 Kaolen 
            %  6 Kalsine Boraks 
            %10 Zirkonyum Silkat 
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Yapılan astar uygulamalarından elde edilen sonuçlar aĢağıdaki gibidir. 

 

— %50 porselen çamuru, %50 stoneware karıĢımından hazırlanan 66 numaralı 

deney bünyenin kendi rengi olup, üzerine herhangi bir astar 

uygulanmamıĢtır. Yüzeyde hafif parıltılı bir sır oluĢumu gözlenmektedir.  

 

— Yüksek oranda demir içerikli bünyeden hazırlanan 112 numaralı deneye 

astar uygulanmamıĢtır. Koyu kahverengi-siyah renkteki denemede yer yer 

metalik etkiler görülmektedir. 

 

— Astarlarda krom katkısı kahverengi tonlarını verirken, aynı zamanda yüzeyin 

matlaĢmasına neden olmaktadır. Ancak aynı krom katkısı porselen 

astarlarda rengin yeĢile dönmesine sebep olur. 

 

— Demir içerikli astarlarda demir oranı arttıkça rengin kahverengiden siyaha 

doğru değiĢtiği görülmektedir. Demir sülfat eklenen astarlarda ise renk 

kahverengiden yeĢile dönüĢmüĢtür. 

 

— Bakır içerikli denemelerde baĢarılı yüzey etkileri görülürken, porselen astar 

uygulanmıĢ olanlarda ise turuncu tonlarının oluĢtuğu görülmektedir. 

 

— Kobalt bileĢikleri stoneware ve porselen çamuru karıĢımından hazırlanan 

astarlarda rengi matlaĢtırırken, porselen astarlarda parlak sır oluĢumunu 

sağlamaktadır. 

 

— Mangan içerikli stoneware ve porselen karıĢımından hazırlanan astarlarda, 

mangan miktarı arttıkça, yüzey matlaĢmaktadır. (Bkz. 30 ve 34 numaralı 

deneme) Porselen astar uygulanmıĢ olan 35 ve 37 numaralı denemelerde 

ise portakal kabuğu dokusu elde edilmiĢtir. 

 

— Rutil içerikli astarların tümünde baĢarılı bir sır oluĢumu ve portakal kabuğu 

dokusu elde edilmiĢtir. 
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— %10 gümüĢ nitrat katkılı 62 numaralı porselen astarda, yüzeyde külün 

sağladığı benekli görünüm ve sır oluĢumu görülürken, stoneware+porselen 

astar denemelerinde baĢarılı sonuçlara ulaĢılamamıĢtır.  

 

— 92 ve 98 numaralı nikel katkılı denemelerde sır oluĢumu gözlenirken, 

indirgen ortamda kahverengi-mor renk elde edilmiĢtir. Ancak diğer 

denemelerde sır, geliĢimini tamamlayamadığından baĢarılı sonuçlara 

ulaĢılamamıĢtır. Bu denemeler 1280 ºC‘de yükseltgen ortamda bir kez daha 

piĢirilmiĢ, bünyeye nüfus eden tuz ve küllerin sıra dönüĢtüğü gözlenmiĢtir. 

Ġndirgen ortamda kahverengi-mor tonlarındaki denemelerin, yükseltgen 

ortamda turuncuya dönüĢtüğü görülmüĢtür. 

 

— Astar denemelerinin bütünü ele alındığında; bünye ile aynı bileĢimden oluĢan 

%50 porselen,%50 stoneware içeriğindeki astar, bünye ile uyum sağlamıĢ, 

hafif parıltılı yüzeyler elde edilmiĢtir. Ancak aynı bünyeye porselen astar 

uygulandığında, oluĢan yüzeylerin çok daha parlak ve baĢarılı olduğu 

görülmüĢtür. 

 

— 59 ve 61 numaralı deneylerde görüldüğü gibi, astarlara eklenen kuvars, 

yüzey parlaklığını arttırmıĢ, portakal kabuğu dokusu görünümüne katkıda 

bulunmuĢtur.  

 

— Astarlara farklı oranlarda renk veren oksitler katılarak farklı renk tonlamaları 

elde edilmeye çalıĢılmıĢ, ancak kobalt oksit dıĢında oluĢan sonuçların 

birbirine çok benzer olduğu görülmüĢtür. 

 

Astar denemeleri II‘de uygulanmıĢ olan deneyler, literatürde bulunan 

reçeteler doğrultusunda hazırlanmıĢtır. Nefelin siyenit ve ball clay gibi 

hammaddelerin yoğun olarak kullanıldığı denemelerde, parlak sır oluĢumları dikkati 

çekmektedir. Bazı denemelerde ise farklı iki astar üst üste uygulanmıĢtır.  
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4.3. Sır Denemeleri 

 

Deneme 1 

 

 

 

 
                     Bünye: Stoneware 

Seger 
0.24 K2O                                  2.94 SiO2   
0.54 CaO          0.34 Al2O3   
0.22 MgO 

     Harman 
  % 44 Ortoklas 
  % 18 Mermer 
  %   9 Talk 
  % 20 Kuvars 
  %   9 Kaolen 
+%1.25 Fe2O3 

     

 
Deneme 1.1 

 

 

         

                                Bünye: Porselen 
Seger 
0.24 K2O                                  2.94 SiO2   
0.54 CaO          0.34 Al2O3   
0.22 MgO 

     Harman 
  % 44 Ortoklas 
  %18  Mermer 
  %  9  Talk 
  % 20 Kuvars 
  %  9  Kaolen 
+%1.25 Fe2O3 

     
 

Deneme 2 

 

 

 

                                  Bünye: Stoneware 
Seger 
0.14 K2O                                  3.14 SiO2   
0.51 CaO          0.39 Al2O3   
0.35 MgO 

Harman 
%25 Ortoklas 
%16 Mermer 
%14 Talk 
%25 Kuvars 
%20 Kaolen 
+%1 CuO 

 
 
 



 82 

Deneme 2.1 
 
 

 

                                 Bünye: Porselen 
Seger 
0.14 K2O                                  3.14 SiO2   
0.51 CaO          0.39 Al2O3   
0.35 MgO 

 
   Harman 
%25 Ortoklas 
%16 Mermer 
%14 Talk 
%25 Kuvars 
%20 Kaolen 
+%1 CuO 

     
 

 
Deneme 2.2 

 

 

 

                               Bünye: Stoneware 
Seger 
0.14 K2O                                  3.14 SiO2   
0.51 CaO          0.39 Al2O3   
0.35 MgO 

 
    Harman 
%25 Ortoklas 
%16 Mermer 
%14 Talk 
%25 Kuvars 
%20 Kaolen 
+%0.5 CuO  

     
 

     
Deneme 3 

 

 

                               Bünye: Stoneware 
Seger 
0.30 Na2O                                  3.8 SiO2   
0.48 CaO          0.57 Al2O3   
0.22 MgO 

 
   Harman 
%44 Albit 
%16 Volastonit 
% 8  Talk 
%12 Kuvars 
%20 Kaolen 
+%1 CoCO3 
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Deneme 5 
 

 

 

                               Bünye: Stoneware 
Seger 
0.26 K2O                                  2.54 SiO2   
0.37 CaO          0.40 Al2O3   
0.37 MgO 

 
    Harman 
%48 Ortoklas 
%24 Dolomit 
%15 Kuvars 
%13 Kaolen 
+%9 TiO2 
+%9 MnO2 

 

     
 

 
Deneme 5.1 

 
 

 

                                 Bünye: Porselen 
Seger 
0.26 K2O                                  2.54 SiO2   
0.37 CaO          0.40 Al2O3   
0.37 MgO 

 
   Harman 
%48 Ortoklas 
%24 Dolomit 
%15 Kuvars 
%13 Kaolen 
+%9 TiO2 
+%9 MnO2 

     
 

 

Deneme 5.2 

 
 

 

                              Bünye: Kahverengi 
 
Seger 
0.26 K2O                                  2.54 SiO2   
0.37 CaO          0.40 Al2O3   
0.37 MgO 

 
   Harman 
%48 Ortoklas 
%24 Dolomit 
%15 Kuvars 
%13 Kaolen 
+%9 TiO2 
+%9 MnO2 
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Deneme 6 

 

 

 

 
Seger 
0.08 K2O                                  1.58 SiO2   
0.27 CaO          0.35 Al2O3   
0.65 ZnO 

   Harman 
%18 Ortoklas 
%12 Mermer 
%15 Kuvars 
%32 Kaolen 
%23 Çinko Oksit 
+%1 MnO2 

 

 

Deneme 6.1 

 

 

 

                                          Bünye: Kahverengi 
 
Seger 
0.08 K2O                                  1.58 SiO2   
0.27 CaO          0.35 Al2O3   
0.65 ZnO 

   Harman 
%18 Ortoklas 
%12 Mermer 
%15 Kuvars 
%32 Kaolen 
%23 Çinko Oksit 
+%1 MnO2 

     

 
Deneme 8 

 

 

 

                               Bünye: Porselen 
 
Seger 
0.264 Na2O                                  1.6 SiO2   
0.234 BaO          0.26 Al2O3   
0.251 CaO 
0.251 MgO 
 
         Harman 
  %20 Viterit (BaCO3) 
  %60 Albit 
  %20 Dolomit 
+% 1  Bentonit 
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Deneme 8.1 

 
 

 

                                         Bünye: Stoneware 
Seger 
0.264 Na2O                                  1.6 SiO2   
0.234 BaO          0.26 Al2O3   
0.251 CaO 
0.251 MgO 
 
         Harman 
  %20 Viterit(BaCO3) 
  %60 Albit 
  %20 Dolomit 
+% 1  Bentonit 
+%2.5 CuCO3 

     

 

Deneme 8.2 
 

 

 

                              Bünye: Kahverengi 
 
Seger 
0.264 Na2O                                  1.6 SiO2   
0.234 BaO          0.26 Al2O3   
0.251 CaO 
0.251 MgO 
 
         Harman 
  %20 Viterit (BaCO3) 
  %60 Albit 
  %20 Dolomit 
+%1   Bentonit 
+%2.5 CuCO3 

     

 
 

Deneme 9 

 
 

 

                               Bünye: Stoneware 
 
Seger 
0.23 Na2O                                  2.56 SiO2   
0.21 ZnO          0.34Al2O3   
0.56 CaO 
 
      Harman 
%44 Albit 
%20 Mermer 
% 6  Çinko Oksit 
%20 Kuvars 
%10 Kaolen 
+%7 Rutil 
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Deneme 9.1 
 
 

 

                                 Bünye: Porselen 
Seger 
0.23 Na2O                                  2.56 SiO2   
0.21 ZnO          0.34Al2O3   
0.56 CaO 
 
Harman 
%44 Albit 
%20 Mermer 
% 6  Çinko Oksit 
%20 Kuvars 
%10 Kaolen 
+%7 Rutil 

     
 

Deneme 9.2 

 

 

 

 
Seger 
0.23 Na2O                                  2.56 SiO2   
0.21 ZnO          0.34Al2O3   
0.56 CaO 
 
 
Harman 
%44 Albit 
%20 Mermer 
% 6  Çinko Oksit 
%20 Kuvars 
%10 Kaolen 
+%7 Rutil 

 

     

 
 
Deneme   10 

 
 

 

                             Bünye: Kahverengi 
Seger 
0.23 Na2O                                  2.56 SiO2   
0.21 ZnO          0.34Al2O3   
0.56 CaO 
 
Harman 
%44 Albit 
%20 Mermer 
% 6  Çinko Oksit 
%20 Kuvars 
%10 Kaolen 
+%3 Rutil 
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 Deneme 10.1 
 
 

 

 
Seger 
0.23 Na2O                                  2.56 SiO2   
0.21 ZnO          0.34Al2O3   
0.56 CaO 
 
Harman 
%44 Albit 
%20 Mermer 
% 6  Çinko Oksit 
%20 Kuvars 
%10 Kaolen 
+%3 Rutil 
 

 
 
 
Deneme 11 
 
 

 

                                Bünye: Stoneware 
Seger 
0.2   K2O                                       1.86 SiO2   
0.5   Na2O                                                                 
0.05 MgO              0.73 Al2O3 
0.05 CaO             
0.2   BaO 
Harman 
%61 Nefelin Siyenit 
% 4  Dolomit 
%17 Baryum Karbonat 
% 9  Kuvars 
% 9  Kaolen 
+%3 Fe2O3 

     

 
 
Deneme 121 

 
 

 

                               Bünye: Stoneware 
 
Seger 
0.114 K2O                                    2.34 SiO2   
0.343 Na2O        0.58 Al2O3                                                                      
0.543 CaO             
 
Harman 
%40 Nefelin Siyenit 
%19 Mermer 
%30 Kuvars 
%11 Kaolen 
+%3.7 CuO 
+%0.7 CuCO3 
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Deneme 126 

 
 

 

        Seger 
0.14 K2O                                  2.28 SiO2   
0.60 Na2O        0.90 Al2O3        0.4  SnO2                                                                                       
0.19 Li2O          
0.07 CaO             
 
     Harman 
% 44 Nefelin Siyenit 
%  2  Mermer 
%  4  Kalsine soda 
%  8  Kuvars 
% 21 Kaolen 
%  4  Li2CO3 
% 17 SnO2 

     

 
 

Deneme   131 

 
 

 

 
        Seger 
0.23 K2O                                   13,8  SiO2   
0.66 Na2O        6,54 Al2O3         0.17 ZrO2                                                                                       
0.11 Li2O          
 
      Harman 
%43 Nefelin Siyenit 
%15 Ball Clay 
%13 Ortoklas 
%11 Spodumen 
% 9  Zirkon Silikat 
% 3  Kaolen 
% 6  Kalsine Soda 
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YapılmıĢ olan sır denemelerinin bazılarında aynı sır reçetesi farklı bünyelere 

uygulanarak, oluĢan yüzey doku ve renk farklılıkları gözlenmiĢtir. Tüm denemeler 

1280 ºC‘de piĢirilmiĢtir. Denemeler sonucunda çıkarılan sonuçlar aĢağıda 

açıklanmaktadır. 

 

- Stoneware bünyeye sahip olan 1 numaralı deneyde kaplan derisi 

dokusu görülürken, 1.1 numaralı deneyde aynı sır krakle oluĢumlara 

neden olmuĢtur. 

 

- 2 ve 2.1 numaralı deneylerin her ikisinde de portakal kabuğu dokusu 

elde edilmiĢ, ancak bünye farklılıkları nedeniyle çok farklı renk 

oluĢumları meydana gelmiĢtir. 

 

- 5 ve 5.1 numaralı denemelerde ince ve kalın sır uygulamaları ve 

bünye farklılıkları nedeniyle renk değiĢimleri görülmüĢtür. 

 

- Rutil katkılı sır denemelerinde nokta Ģeklindeki doku oluĢumunun 

arttığı gözlenmiĢtir.  
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4.1. Serbest Çalışmalar 
 
 
 

 
 
                                           Resim 120 

 
23 x 20 x 5,5 cm 

 
                      

 
                         Resim 121  
                         Fotoğraf: Gözde Yenipazarlı 
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                                 Resim 122 
 

23 x 22 x 5,5 cm 
 
 

 

 
 
                      Resim 123 
                      Fotoğraf: Gözde Yenipazarlı 
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                           Resim 124 
23 x 22 x 5,5 cm 

 

 
 

   
 

Resim 125                                                                    Resim 126 
 

Fotoğraf: Gözde Yenipazarlı 
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                                      Resim 127 
23 x 22 x 5,5 cm 

 
 

 
 
                                    Resim 128 
                                    Fotoğraf: Gözde Yenipazarlı 
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  Resim 129                                                                   Resim 130           

 
23 x 22,5 x 5,5 cm 

  
 
 

   
   
  Resim 131                                                                Resim 132 
   
  Fotoğraf: Gözde Yenipazarlı 
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Resim 133 
Fotoğraf: Gözde Yenipazarlı 
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SONUÇ 
 
 

Tuz sırları tarihsel geliĢim süreci içerisinde, seramik endüstrisinde önemli bir 

yere sahip olmuĢ, porselen üretimindeki ilerlemeyle birlikte büyük bir düĢüĢ 

yaĢamıĢtır. Seramik endüstrisinde yaĢanan bu gerileme, sanat alanını etkilememiĢ, 

sanatçıların özgün çalıĢmalarında önemli bir yer tutmuĢtur. Bugün hala dünyanın 

birçok yerinde uygulanmakta olan tuz sırları, ülkemizde henüz yeni uygulanmaya 

baĢlamıĢtır. 

 

―Odun Yakıtlı Fırınlarda Tuz Sırı PiĢirimi‖ baĢlıklı tezin uygulama bölümünün 

ilk aĢamasında,  tuz sırlarında kullanılan bünyeler üzerine literatür taraması 

yapılmıĢtır. En etkili sır oluĢumunu sağlayabilmek için, yüksek ısıya dayanıklı uygun 

bünyeye karar verilmiĢtir. Ġkinci aĢamada, hazırlanan bünyenin renk, doku ve yüzey 

kalitesini arttırabilecek astar ve sır reçeteleri oluĢturulmuĢtur. Buna göre; 

 

— Yüksek oranda demir içeren bünyelerde, indirgen ortamda koyu kahverengi 

ve siyah renk görülürken, yer yer metalik etkilere de rastlanmıĢtır. 

 

— Uygulamalarda ağırlıklı olarak kullanılmıĢ olan, demir içeriği düĢük 

bünyelerde, turuncu-kırmızı tonlarından açık kahverengiye kadar değiĢen 

renkler oluĢmuĢtur. 

 

— Bünye ile aynı bileĢimden hazırlanan astarlara renklendiriciler katılmıĢ, hafif 

parıltılı yüzeyler elde edilmiĢtir. Ancak aynı bünyeye porselen astar 

uygulandığında, oluĢan yüzeylerin çok daha parlak ve baĢarılı olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. 

 

— Yapılan astar denemelerinde silisyum miktarı arttıkça yüzey parlaklığının 

arttığı gözlenmiĢtir. 

 

— Silisyum içeriği düĢük astarlarda pürüzsüz ve mat bir görüntü meydana 

gelmiĢtir. 
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— Astarlara farklı oranlarda renk veren oksitler katılarak farklı renk tonlamaları 

elde edilmeye çalıĢılmıĢ, ancak kobalt oksit dıĢında oluĢan sonuçların 

birbirine çok benzer olduğu görülmüĢtür. 

 

— Fırın odasında ısının ve buharın en yoğun olduğu bölümlere yerleĢtirilen 

denemelerde, portakal kabuğu dokusu ve kaplan derisi görünümünde etkiler 

elde edilmiĢtir. 

 

— Fırına atılan tuz miktarı bazı sır denemeleri için aĢırı gelmiĢtir. Bu durum, 

denemelerin içeriğindeki eritici oranlarının yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

 

— Fırın içerisinde ısı ve tuz buharının homojen dağılımı sağlanamamıĢ olması 

bazı denemelerde aĢırı mat görünümlere neden olmuĢtur. Bu denemelerin 

bazıları 1280 ºC‘de elektrikli fırında yeniden piĢirilmiĢ, bünye üzerine nüfus 

etmiĢ olan küller ve tuz yüzeyde hafif parıltılı görüme dönüĢmüĢtür. 

 

ÇalıĢmanın sonucunda, odun yakıtlı fırınlarda tuz piĢirimi tekniğinin, bilgi 

birikimi ve deneyimler sonucu geliĢtirilebileceği, bunun yanı sıra uzun süren fırın 

bekleyiĢleri, odun atma ve tuzlama aĢamalarının yorucu olması iyi bir ekip 

çalıĢmasının gerekliliğini ortaya koymuĢtur. Bu tez çalıĢması, konu ile ilgili ileride 

yapılacak çalıĢmalara yeni bir kaynak oluĢturmasını bir nebze olsun karĢılaması 

amacını taĢımaktadır. 
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EKLER: Sözlük 

 

Anagama fırınlar: Ġlk kez Çin‘de inĢa edilmiĢ olan yüksek derece piĢirim fırınlarıdır. 

Daha sonra Japonya‘da tümsek fırın veya Anagama (mağara fırın) olarak 

adlandırılan bu fırınlar, tabanı yer düzlemine 30º‘lik bir açı oluĢturacak Ģekilde eğimli 

bir yere inĢa edilen odun yakıtlı tünel fırınlardır. 

 

Ateş kili: Fire clay olarak bilinen genellikle tuğla yapımında kullanılan yüksek ısıya 

dayanıklı kil 

 

Ball Clay: (Al2O3,2SiO2,2H2O) Tennessee, Kentucky ve Ġngiltere‘de yaygın olarak 

bulunan, tanecik boyutu ile oldukça iyi plastik özellik gösteren, aynı zamanda 

refrakter özelliğe sahip kil 

 

Earthenware: Vitrifiye olmayan, düĢük derecede piĢirilen, porozitesi yüksek 

seramiklere verilen genel ad ( Delfware= Maiolica=Creamware=Faience) 

 

İndirgen atmosfer: Yanma havasının az olduğu fırın ortamında piĢirimin yapılması 

sonucu, yüksek değerli oksitlerin düĢük değere indirgenmesi. Kimyasal anlatımda 

ise oksijen iyonlarının azalması olarak tanımlanır. 

 

Kül Sırları: %20‘den %70‘e kadar odun veya diğer külleri içeren ve bu küllerin 

yüksek ısıda eriyerek yüzeyde çeĢitli efektler oluĢturmasıyla elde edilen artistik sırlar 

 

Malahit: Bakır karbonat(CuCO3) 

 

Molochite: Fırın yapımında refrakter malzeme olarak kullanılan yüksek ısıya 

dayanıklı kil  

 

Nefelin Siyenit: (K2O,3Na2O,4Al2O3,9(8)SiO2) Kanada, New Jersey, Montana, 

Virjinya, Norveç, Hindistan ve Amerika‘da bulunan, sırlarda güçlü bir eritici olarak 

kullanılan, potasyum-sodyum alümina silikat. 
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Orton-cone: E. Orton Seramik KuruluĢu tarafından patenti alınan, kil ve eritici 

malzemeden hazırlanan, belirlenen derecesine ulaĢtığında yumuĢayarak eğilen, fırın 

iç ısısını gösteren küçük piramitler. 

 

Seladon: 10 ve 14. yy.da Uzak Doğu‘da çok kullanılan, indirgen atmosferde geliĢen, 

gri- yeĢil, sarı-yeĢil ve mavi-yeĢil tonlarındaki demir içerikli sırlar 

 

Stoneware: (PekiĢmiĢ çini) Gözeneksiz, porozitesi az, yüksek ısıya dayanıklı, sert, 

camlaĢabilen ve kırılgan olmayan seramik türü 

 

Yükseltgen atmosfer: Yeterli miktarda oksijen içeren atmosfer ortamında yapılan 

piĢirim. PiĢme sonrası fırında yanabilir yakıt artığı gazların bulunmadığı piĢirimler 

oksitleyici piĢirim adını alırlar. 

 

Tenmoku: Japon terimi olarak bilinen, parlak siyah/kahverengi tonlarındaki, yüksek 

oranda demir içerikli sırlar 
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