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Seramik çamurlarının renk veren oksitlcr, seramik boyaları vcya doğal kil

ler ile karıştırılarak yapayolarak renklerıdirilmişhaline renkli çamur adı ve

rilir.

Renkli çamuru sıvı, yarı sıvı veya katı olarak kullanarak zengin dekoratif de

ğerler elde etmek olasıdır. Günümüzde sıkça rastlanan renkli çamur uygu

lamaları dekor ve şekillerıdirme yöntemlerinin en özellerinden biridir.

Renkli çamur, yarı sıvı halde ürünün yüzeyine dekoratif amaçlarla kullanıl

dığında astar ya da angop olarak, katı ya da sıvı renklerıdirilmiş çamurlar

ile yapılan şekillendirmeler ise renkli çamur tekniği olarak tanımlanır. Bu

tanım İngiltere'de Coloured Clay, Almanya'da Farbiger Ton, Fransa'da Argi

le Colore, japonya'da, Ncriage ya da Ncrikomi olarak bilinir.

Seramik, insanın en temel gereksinimi olan beslenme ve besin malzernele

rini koruma endişesinin sonucu, kap gereksinimi ile ortaya çıkmış, toprağı

su ile karıştırıp şekillendiren ve ateşte dayanıklı hale geldiğini fark eden in

san için kuşkusuz döneminin en önemli buluşu olmuştur.

Başlangıçta yalnızca gereksiniıne uygun işlevsel kaplar ve kült eşyası oldu

ğu düşünülen bazı küçük heykelciklerden oluşan seramik ürünler zamanla

estetik kaygılar besleyen ustasının elinde seçkin sanat eserlerine dönüşmüş

tür.

İlk çağlarda üretilen mükemmel örnekler günümüze kadar özelliklerini kay

betmeden ulaşmıştır. Bu eserler bugün müzelerde ve özel koleksiyonlarda

insanlık tarihi hakkında bilgi veren en önemli örnekler olarak yer almakta-



Resim I,
Botazköy/BOyülıkale, kirmili,
beyaı asfarIJ. ptşmtş toprak.

bogantonun
(Darga. 1992.. s. 4lJ

Resim 2,
Mısır çsmımmam

liretdmiş hipopatanı figurü
!MO.10fJ0-J188i.

(Ne/son. 1984:s. 40)

dır.

Toprağ ı şeki l lendiren ustalar. sadece ş ek i l l cndirdik l c ri toprağın rengi ile ye 

t inmerni ş. ürett ikle rine ye ni boyutlar \'C.? estetik değerler katma kaygısı ile

ürü nü nü beze me k için yine toprağı kullanmıslanhr. Farklı renkteki toprak

lar la gü nümüzde b ile hayranlık uyandıran zengin dekorat if boyutlar ya ka

larmuştır . Astar ya da a rıgop olarak b ilinen. seramik ürün ün yüzevine sür ü

lc n yarı s ı\"l seramik çamuru ilc yapılan bu dekor tip i. dekor yö ntemlerinin

ilkierind en olduğu gibi. seramik sanatında re nk o lgusunun başlangıcı ola

rak da kabul edilir , Astar dekortan na ilk o larak i\f.Ö. 5000-5 500· lerde Ana

dolu 'd aki yerleş im alanla rında ra st la nnuşr ı r. "Dönemin ünem li se ram ik üre

tim merke zle rinde n olan Hacılar ve Çaıal h ö yüktc krem rengi ast ar üze -rine

kırm ızı a )ı boyası denilen bir cins demirli k ı rııı ız ı kil kullanılarak yapılan ge

ornctrik desenli ürünler. zaman zamarı perd.ıhlarmus mükemme l örnek ler

d iril t Çobanlı. 1996: 2l (Res im "1 ) . Günümüze kadar geliştirilerek kullanılma 

ya devarn eden ast ar dekorlan bugün de dekor y ö n r c ı u l cri n i n en ünemlile

rinden biri olarak yaygın kullanım alanına sahiptir.

Seram ik sanannda renk kullanımın ın astar ilc "a~lad ığ ı sö yle neb ilir. "Bunun

yanı sı ra. büyük miklarlarda rc nkl c ndirici oks it veya p tgmcm bo yala nnm

kan lmasıyla hamurların kütle ha linde boyan malan henüz l. Ô. 2100 yıl la rın

da. Esk i /I lısır'da bilinen bir yö ntemd i ii t Ayı«. 1976: 29 ). i\ fısır çamuru ve

yn .:\lıs ı r cnnu o larak da tanımlanan bu bü nye b iline n e n eski re nkli bünye

"e seramik sınnın Cıa ata sı olarak kabul edilme ktedir.

;'\olisı r ca nıuru genell ikle kuars ıaba nlı. soda-silikat ka rışunh bir b ünyedir.

Tahminen jeolojik özelliklerin bir rastlantısıykı oluşan bu bü nye içindeki kil

oran ı %20 den daha fazla değildir. Hu y üzden pla st i k l i ğ i çok az olan bu

bünye. 920-970oC sıcaklıklarda pişinli r . Çoğunlukla mavi. turkuvaz. ye~il

renklerde o lmakla birlik te: demir. manganez. kobalt ve krom gibi teme l ok

xitlcrin farklı oranla rda kunşurılmasıyla geni ş bir re nk yelpazesi elde etmek

olasıdır. "Parlakh ğ i oluşturan ma lze me crgivcbilcn alkali sodadır" ( f Iarvc y.

19H3,70)_

.,'\~ ı rı voğ ruldu ğ unda n: şcki l lcndirnıe aşamasında sodyumlu yüzey örtüsü-



Resim 3,
Mermer tekniğinin eşeınslsııııı

gösteren birçizim
(Simpson, 1979, s. 58)

Resim 4,
Tomada mermer tekniğinin

eşsnıslstın. gösteren bir
çtzim. (Simpson, 1979,

s.58)

Resim 5,
Mozaik tekniğinin

aşama/ann! gösteren bir
çizim. (Simpson, 1979,

s.58)

nü kaybederek matlaşabildiğinden, el yapımı basit küçük formların üreti

minde tercih edilmiştir" (Nelson, 1984:182) (Resim 2).

Mısır çamurunun en fazla kullanılan örneklerinden biri de soda-bakır tep

kimesinden oluşan parlak turkuazın elde edildiği Mısır stili boncuk kol ye

lerdir.

Mısır çamurundan sonra yakın döneme kadar bünyenin renklendirilmesinin

genellikle astar ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Buna neden olarak metal ok

sitlerle seramik bünyeyi renklendirmenin son derece pahalı bir yöntem ol

ması ve yakın dönemlere kadar seramiğin, sanat boyutundan daha fazla ti

cari amaçlarla üretilmesi olduğu söylenebilir.

Başlangıçta toprağın kendi rengi olan deve tüyünden, kızıla, siyaha kadar

olan skala kullanılırken, zamanla beyaz astarın metalik oksitlerle renklendi

rilmesi ile daha geniş bir renk yelpazesi elde edilmiştir. Astar kullanımının

dışında, farklı renkli çamur bünyelerle yaygın olarak kullanılan bazı şekil

lendirme ve dekor teknikleri de geliştirilmiştir.

Bu tekniklerin en eskilerinden biri olan mermer tekniği, iki ya da daha faz

la renkteki çamurun üst üste konulup yoğrularak karıştırılması ile elde edi

len çok renkli bünyenin şekillendirilmesisonucu oluşur. Bu bünye damar

lı görünümü ile mermeri andırdığı için mermer tekniği (İng.Marbling) ola

rak tanımlanır. "Çamura taş görünümü kazandıranmermer tekniği 18. Yüz-



Resım 6 Resim1 Res/m8

Resim 6,
Wedgewood üretımı Baıaif

kanguru !lgünj(1930)
htpp:l/netcentral.co.u/ı/s teveb

/thpeslbasaltware.htm.

Resim 7.
tsspewsıe. beyaı rôlyeffi

mavı valO
htpp//netcentra/'co. uJılsteveb/t

hpes/jasper.htm.

Resim 8.
{}()mhy FeibfemaninMı/fefioli

tekniği form. Wa/fer, 1998

Sağdak i Resim 9.
Oavit Hewitt

Tornada mennet texlli}i form
(Waller, 1998, s. 41)

Soldaki Resım LO,
Hanna Sene/der,

Tomada mermer tekniği form
Mal/er, 1998. s. 72)

yılda Avrupa 'da da pop ülerdi " (Nclson , 1984: 18.'1 ), Kesi ldiğinde çok renkli

tahak ala r halinde güründüğünden n: bu ne denle Agat ta şına bcnzctildi ğin 

den İ ngih L" rc'd L" "Agate warc" veya s ıkışunlrmş hannanlarmuş a nlamına ge

len TT Wedging" olarak da tanımlanmaktad ır. (Res im ;3), (Resim 4) ,

Mermc r tek n iğ i ne çok yakın ola n ve daha co k ağaç işeil i ğ i nel e k ull anılan

Lımine <İ ng . Laminatcd) veya Markct ör i (Marquctcric) gibi ıck rı i k lere ben

zcn l di ğindcn günümüzde dah a çok Lam ination veya Marquerry olara k ad

landırılan bir teknik de . kaknıa ya da g ömme olarak da adlandırılan Moza 

ik tekni ğidir .

Mozaik tekniği. re nkli çarn ur bünyelerinden oluştu rulan ince plaka lann

kontrollü olurak bel li bir desen dahil inde d izilmesi ve hazırlannuş başka bir

pla ka üze rine gömülmesi veya yanya na dizil crek, araları na ince su land ırıl

mış bir çarn ur sü ru le rek birleştirilmes i ile oluşur. Layering, Millefiöre veya

Ja ponca adı ile Xcriagc ola rak isimlen dirilen bu tek nik hazı kay nakl a rda. yi

ne merm cr tek n iği nde ele alınan Agate W arc o larak da tanımlanmaktadır.

Ancak dcscnlenn son derece kontrollü oluşması ile rnermer tekniğinden ay

rılır (Resim 5). Diğer renkli çamu r tekniklerine güre ço k daha [itiz ve sis

temli bir oluşturma süreci gerektiren Millefiöre tekniği ad ını da a ltl ığı bir

cam yarım tekn iği nden scrumiğc aktanlnuşnr. ı\1.Ö. 3. ve '1. yüzy ı ll a rda İ s

ke nd eriye 'de ca m sana lı nda ilk Millefiüre örneklerine rastlanma ktadır.

Gü nümüzde bu te kni k. lite rat ü rele ge ne llikle Jap o nca adı ola rı Neriag e ola-



Resım II Resim 12 Resim 13

Resim II,
Thomas Hoadley.

Mozail( tekniği tom
Maller, 1998. s. 12)

Resim 12.
Curtiz Benz/e.

Mwaik telfniği Ioım

(Wal/e,. 1998, s 81)

Resim 13,
Judith De ıaes Mozaıl.

tekmğıloım

(Wallet, 1998. s.-. 84)

rak adlandırılmaktadır. " Te riage Japonya'da kullanılan bir dcko

rasyon şek l idir" ı Fournicr. 1977: 1(2). Çin ve Japon sanatında

öze llikle çay seramoni-sinde kullanılan kaplarda ustaca ö rnekle 

rine rustlurımaktadır .

";'\;eriage son derece b.rşanlı deko ra tif e tk iler sağbdığı iç in hatı

da hayli popülcrleşmişt t r" (Fournicr. 1977: 192>. Pe k ço k kü ltür

de ras tlana n, da ha çok astarla uygulanan bir te knik de di limiz

de Ebru tekn i ği ola rak ad landırı l an Peathe r Coıııhing tek niğid ir .

'Tao'cu cömlc kci lcr sürekli akan e ne rjileri il e, sürek li de ğ işen

ev re ni hatırla tt ığı için, Ebru tekn iğin i bo lca k ullanuuşla rchr" ( P()I

le x, 19H1 : (,()), Bu te kn ik 1R, ve 19, yüzyrlla rda İngiltere ve Am c

nka 'da da oldukça pop üler olmuştur.

Ticari am açla üreti len se ramikler arasında , rcnklcnd inlmiş se ra

mik hün vcl cri n k ul km ı nuna 1700 'lerclen sonra İ ngiltere 'de rast

lamaktayız .

"Mıs ır Siyahı" (Egyptian Black) ad ı ve rile n, k ı rmız ı se ra mik ça

muruna manga n oksit ve de mir oksit ilavesi ile, siyah mat g örü

nüml ü b ir e tk i ve ren seramik türü de, üretim kolayl ığ ı ve ma li

ye tinin d ü ş ü k olması nedeni ik 18. yüzyı lortala rı nda oldukça

popüler ol muştur. Bugü n hala \Vedgwood tarafınuan Baza lt

( Bnsa lt) ad ı alunda ürc tllmekredir (Resim 6) .

1700 yıl ında Josiah wcdgwood. siyah se ramikle rin rcngını n:

ya pıs ın ı olgunlaştırmak için deneyler yapmışur. ı 769 y ı l ında.

\X'edg\yood Bcmlcvs firmasının Etruria Fabrikasmm a(,: I1ış yıl

d ön ümü nedeniyle va zolar üretilmiş . 1775 yı l ında sta ndart siyah

bünyeli. dekorlu ürünler katalogu wcdgwood tarafından oluşt u

ruhuuştur. "Bazah Se ramikleri . asit ve kırılmaya dayanıklı ürün

ler o lara k gclişıirtlm istir" (Godden. 19HO: xix ).

177ü baş ında , sta nd art siya h hazalttan sorıra iri taneli stoneware

bir bünye olan mat beyaz. yüzeyi parlan lan ye ni bir b ünye oILJ~-

Resim 14.
Fe/icifyAylielf

Mozaiktekniği tam
(Wal/er, 1998,s. LL9)

Resim15,
Patricia Mary Tribble,

Renkli porselen, balkabaıı

Lorm. (Waller, 1998. s. 152)



Resim 16,
unde WanCk.

Renkli porselen, kuş/ar,

(Wa//er; 1998, s.125)

Resim 11.
Emme Yaughan,

form
(Walfe" 1998. s, 148)

Resim 18,
C/audi cssmoas.

Form
(Waller. 1998,s,154)

turulmuştur. w cdgwood uzun süre bu bünye Cı ze rinde çalış

malarını sü rdürmuş ve ı 775 Ocak ayında renkli yeni bir bün

ye geli ştirilnuş tir . j aspe rwa re adı verilerı bu bünyenin reçete 

sinde %10 filint, %59 baryum sü lfat , %29 kil. %2 baryum kar

hon.u bulunmaktadır "e fark lı metal o ksitler kullanıla rak

renklendinlmişur (Resim 7).

17BS-1B'SB y ı lla rı nda jasperwarc yoğun ola rak üreti ldi. lS5B

yı lı na kadar reçetes i gelişt i rilen bu b ünye gizli turulmaya ça

lışılsa da , rak ip çömle kçi le r be nze r bünyeler gel işt i rdiler. Bu

gün hala popüler olarak ürcu lmc ktcd ir rGoddcn. 1980: xx).

18. v üzyılın ikinci yarısında \'\'edgwood ta rafından üretilen

yeni bir reçete de Bambu seramikleri tCane and Bamboo

\,'ares ) ad ı verilen. ten rengin de , s ırsız seramiklerdir. Üreti

len se ramikler ba mbu formunda old uğundan bu isim veril

miştir , " Bazı otoritele rden bambu se ramiklerinin üretiminin 1770 yılında

haşladığını üğrensek ele günüm üze gelen örne kle rinin çoğunun 17B5- 1BI O

tarihlerine ait olduğu nu ve 1783 y ı lında üretilen bambu sera mikleri nde

Wcdgwood amb lem i bulundu ğunu g örmekreyi z" (Godden. 1980: xxı ).

Seramik zamanla i şieve dayalı ürünler olmaktan ç ı k ıp plast ik

sanatlar içinde yerini almış , seramik malzeme ile ürün ve ren

birçok sana tçı özellikle 1960 son rası tekn iğin ilerlemesiyle

ye ni deneyiere sü rüklerimiştir. Kiş isel deneyimle rle , yeni

sürp rizli so nuçla r elde edilm i ş, pe k ço k se ramik sanatç ısı

renklend irilıniş serami k ca m urlanrun b üy üs üne kapıhu r şur.

1970' ler in son unda "Stud io Porccl .ıi n " ad lı ilk ki ta bını yaza n Pete r Lan c

re n kli ça rnur bünyeleri ile çalışan sanatçılan .ıruş urnuşur. Peter Lanc'in a rtış

nrmala rtna göre : Kanada'da Ro bin Hop pe r Ye İngiltere'de Ga ry Warncll

renkli seramik ile yeni dekoratif se çenekleri ilk keşfeden sanatçılardır. "Ve

Dorothy Fcibleman mozaik tekniğini 'xtarquctry' ad ı ile s öylerneyi tercih

eden. aynı zamanda da bu tekniği ele aları he men he me n ilk ki.~id i r " (Lane ,

1995: 54) <Resim H).

Bütün san at da ll a rı a ra sında belk i de en ço k se ramik

sa natında, malzem e ve teknik k i ş isel üsl up oluşturmaya

yö ne lik arayışlarda kullanılmaya ola na k ve rmek tedir. Renk

li çarn ur tekniği de yeni a nlarun lara en fazla şans tanıyarı ele

alışlardan biridir. Örneğin Galler'den David Hcwiu. İsviç

re'den Hanna Selıncidcr. Tomada me rmer tekniği ilc,

(Res im 9. l Or Ame rika 'da n Th o mas Hoadlcy, Curtis Berızlc .

Hollanda'dan j udi th De Vries , Moza ik tekniği ile ustalaşnuş

ren kli çam u r tekniği nin en doygun örnekleri o larak değer-



lendirilebilecek çalışmalar üreterek öne çıkmışlardır (Resim 11, 12, 13).

Renkli çamurun kullanımı seramik formlarda da oldukça yaygındır. İngil

tere'den Felicity Aylieff, Patricia Mary Tribble, Linda Warrick, Galler'den

Emma Vaughan, İspanya'danClaudi Casanovas gibi sanatçılar, renkli çamu

ru tercih eden sanatçıların sadece birkaçıdırve her geçen gün renkli çamu

run büyüsüne kapılan sanatçıların sayısı hızla artmaktadır (Resim 14, 15, 16,

17, 18).
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