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Özet: Heykelde yüzeye uygulanan patina teknikleri, form bütünlü!ünün algılanı"ını destekleyen ve 
plastik etkiyi daha da ön plana çıkaran uygulamalardır. Seramik sanatında ise bilinen sırlama i"leminin 
dı"ında astar, isleme, indirgeme ve sır altı boya dekoru vb. yüzey uygulamaları eserin görsel etkisini 
arttıran tekniklerdir. Seramik ve heykel sanatları arasında yüzeye müdahale açısından ili"ki kurulabilir. 
Bronz patina tekniklerinin metal yüzey üzerinde nasıl uygulandı!ı, ne gibi bir etki yarattı!ı, seramik 
malzemeye nasıl bir görünüm verdi!i ve bronz yüzey üzerinde açı!a çıkan benzer etkiyi yaratıp 
yaratmadı!ı da deneylerle gözlemlenerek açıklanmı"tır. Yapılan denemelerde, bronz malzemenin bilinen 
ve do!ala en yakın oksidasyon sonucunu (mavi-ye"il/ye"il) veren bakır nitrat reçetesi kullanılmı"tır. 
Patina solüsyonu uygulamasının seramik bünyede transparan veya opak halde aynı etkiyi verdi!i 
sonucuna ula"ılmı"tır.  Elde edilen bulgular çalı"manın önemi açısından tartı"ılmı"tır. 

*22-25 Mayıs 2018 Tarihleri arasında Rusya State Hermitage Museum’da düzenlenen International Research and Practice Conference From Crafts 
To Art Ceramics:Technology, Decor,Style etkinli#inde 24-05-2018 tarihinde bildiri olarak sunulmu"  ve özet olarak basılmı"  olan bu çalı"ma tekrar 
ele alınmı", yeni sonuçlarla  geni"letilerek makaleye dönü"türülmü"tür.
**Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü m.taskindemir@gmail. com, ORCID: 0000-0002-1575-5030

Anahtar Kelimeler: Seramik, Alternatif Seramik Yüzeyleri, Heykel, Yapay Patina Bronz Oksidasyonu, 
#mitasyon.
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*Presented at International Research and Practice Conference from Crafts to Art Ceramics: Technology, Decor, Style in Russian State Hermitage 
Museum on May 22-25, 2018 and published in the Conference Proceedings (presentation date: May 24, 2018), which was later elaborated with 
the new findings and written as an article. 
**Dokuz Eylül Universty, Fine Art Faculty, Department of Sculpture, m.taskindemir@gmail. com, ORCID: 0000-0002-1575-5030

THE NEW APLICATION AND THE RESULT OF ARTIFICIAL 
PATINA USED IN BRONZE SCULPTURE ON CERAMIC 
SURFACE*

K^l'�:lblm'�F^km�MZĕdçg�=^fbk##�

Abstract: The patina techniques applied to the surface in the sculpture are the applications which apparently 

support the perception of the form integrity and that put the plastic a%ect to further forefront. In ceramics, 

except ordinary glazing process, surface applications such as undercoating, sooting, reduction, sgra&tto and 

underglaze decoration are the techniques that carry the work to the &nal. In this sense, ceramics and sculpture 

arts might relate to each other in terms of surface intervention.

In this study, how the patina techniques are applied on metal surface, what impact it has on the appearance of 

ceramic material and whether it creates the same e%ect as it has on bronze surface. During the experiments, 

a copper nitrate recipe which gives the closest oxidation result (blue-green / green) of bronze material that is 

natural and common is used. The application of patina solution has resulted the same e%ect on the ceramic 

body in transparent or opaque condition. The indications obtained at the end of the experiments are discussed 

in terms of the importance of the work.

Keywords: Ceramic, Alternative Ceramic Surface, Sculpture, Arti$cial Patina, Bronze Oxidation, Imitation. 
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Heykel sanatında $nal malzeme olarak kullanılan 
bronz ala"ımın üzerinde, do!al "artlarla 
kendili!inden ve çok yava" meydana gelen 
oksitlenmeye patina adı verilmektedir. Patina aynı 
zamanda insan müdahalesiyle ve farklı tekniklerle 
de elde edilebilmektedir. Bu tür müdahale 
teknikleri patina olu"um sürecini kısaltmaktadır. 
Özellikle suni müdahaleler söz konusu 
oldu!unda patinalı yüzeyler, bronz dı"ındaki 
farklı malzemelerde de plastik etkiyi arttırabilmek 
için kullanılmaktadır. Bu çalı"manın konusunu 
ise, seramik bünye üzerine ısıl – kimyasal 
teknikle suni patina i"leminin uygulanması 
olu"turmaktadır. Söz konusu tekni!in seramik 
yüzey üzerinde nasıl gerçekle"ti!i, uygulama 
süresinin- tekrarının ve miktarının de!i"kenli!i 
durumunda ne gibi sonuçların açı!a çıktı!ı, 
seramik malzemeye nasıl bir görünüm verdi!i ve 
kimyasal patinanın bronz yüzey üzerinde açı!a 
çıkardı!ı etkiyi, seramik yüzey üzerinde yaratıp 
yaratmadı!ı ara"tırılmı"tır. 

Patina, bir çe"it metal pası, bronz ala"ım 
yüzeyinde olu"an renkli oksit tabakası anlamına 
gelmektedir. Bronz bünyeyi meydana getiren 
bakır ile oksijen arasındaki tepkime sonucu, farklı 
renklerde olu"abilen ince yüzey olu"umudur. 
Havada bulunan nem, atmosferde yer alan farklı 
kimyasal etkenler, kent ortamı, tabiatta var 
olan tuz ve de!i"ken sıcaklık bakırın kimyasal 
yapısında bir dönü"üme neden olur. Bu etkenlerle 
de bronz yüzeyde, sıklıkla ye"il, etkenlerin 
de!i"kenli!ine ba!lı olarak da kırmızıdan 
kahverengiye ve siyaha kadar de!i"en bir skalada 
renklenme görülebilmektedir.

Söz konusu nedenlerle gerçekle"en kimyasal 
dönü"üm neticesinde açı!a çıkan renklenme 
(görsel etki), estetik anlamda sanatçıların ilgisini 
çekmi" ve artistik bir etki olarak kullanıla 
gelmi"tir. Patina uygulama teknikleri, yukarıda da 
de!inildi!i gibi, farklılıklar göstermektedir. Söz 
konusu teknikler temelde do!al ve suni olarak 

ikiye ayrıldı!ı gibi, bu ana gruplandırmaların 
altında da çe"itlilikler göstermektedir. Örne!in 
konumuzla ba!lantılı olarak; suni yöntem 
ba"lı!ı altında sanatçının müdahalesi ile 
hızlandırılarak uygulanan metal patinaların 
yanı sıra, metal olmayan yüzeyler üzerinde de 
patina taklidine dayalı yüzey etkileri olu"turma 
e!ilimleri, günümüz sanat üretimlerinde 
sıkça kullanılmaktadır. Has malzemelerde 
meydana gelen dönü"üme ba!lı renklenmeye 
benzer sonuçları yaratma çabası, genellikle 
boyalar, yüksek ısı gerektiren sırlar, kimyasallar 
kullanılarak gerçekle"tirilmekte ve $nal etkiye 
ula"ılmaktadır.

Bu çalı"manın sonucunda irdelenen, farklı 
malzemeler üzerindeki renklendirme i"lemi 
neticesinde açı!a çıkan, ba"ka malzemeyi i"aret 
etme hali (temsiliyet), günümüz sanatında rengin 
ifadeyi destekleyici kullanımının yanında; bir de 
imitasyon olma durumunun tartı"ılmasına neden 
olmaktadır. 

#lk pi"irimi gerçekle"tirilen heykellerin görsel 
etkileri üzerindeki kaygılar deneyin kayna!ını 
olu"turmaktadır.

Pi"irim sonrası olu"an ham rengin kısa sürede 
$nale vardırılabilen bir malzeme olarak 
beklenilen etkiye sahip olmadı!ı gözlemlenmi"tir. 
Mevcut ham rengin nasıl dönü"türülece!i 
ara"tırılmı"tır. Dönü"türülmesi hede%enen 
yüzeyin, nasıl bir teknik uygulama ile imitasyon 
olma sonucundan uzak çözüme kavu"turulaca!ı 
çalı"manın problemini olu"turmaktadır. 

Yukarıda bahsi geçen sebeplerden, seramik 
malzemelerin sırlama i"lemindeki ısı faktörü 
ile bronz malzemenin yüzeyine uygulanan 
ısıl müdahale teknikleri arasında bir ba!lantı 
kurularak, kimyasal-ısıl bronz patinanın 
seramik yüzeyinde denenmesi, yöntem olarak 
benimsenmi"tir. Bahsi geçen ba!lantıdaki 
ayrım noktası, iki i"lemdeki ısıl müdahalelerin 
birbirinden uygulama tekni!i (fırın ortamı) ve 
de!er (ısı seviyesi) olarak çok farklı olmasıdır.
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Do!al "artlar altında olu"an, ye"il bronz 
oksitlenmesini simule eden bakır nitratlı 
kimyasal banyonun ısıl i"lemle seramik bünyeye 
uygulanması denenmi"tir. Çalı"manın temelini 
olu"turan patina uygulaması ile malzemenin 
haslık durumunun bozulup bozulmadı!ı ve bronz 
patina uygulaması gerçekle"ti!inde açı!a çıkan 
sonucun imitasyon olup olmadı!ı sorgulanmı"tır. 

Yayın ara"tırmalarında ve bran" kütüphanelerinde 
yapılan yayın tarama çalı"maları sırasında bu 
çalı"manın konusunu olu"turan tekni!in daha 
önce deneyimlenmi" olsa bile, sanat camiasına 
sunulmadı!ı veya yayınlanmadı!ı anla"ılmı"tır. 
Bununla birlikte benzer malzeme üzerinde farklı 
tekniklerle, fırın ortamında yüksek ısıl i"lem 
uygulamaları oldu!u bilinmektedir1. 

Çalı"mada patina i"leminin seramik bünye 
üzerinde uygulanabilirli!inin ara"tırılması, 
seramik bünye üzerinde elde edilen sonuçların 
gözlemlenmesi ve belgelenmesi amaçlanmı"tır.   
Bu çalı"manın örneklemini yazara ait 6 
adet serbest "ekillendirilmi" seramik heykel 
olu"turmaktadır. Heykellerin yüzeyine yapılan 
uygulamaların sonuçları bir alt bölümdeki 
uygulamalar ba"lı!ı çerçevesinde örneklere 
dayalı olarak açıklanmaktadır. Seçilen örnekler 
uygulaması yapılan tekni!in sonuçlarının belirgin 
olarak tarif edilebildi!i örneklerdir. 

Çalı"manın veri toplama aracı olarak; sanat eseri 
inceleme, literatür tarama, gözlem ve deney 
yöntemleri kullanılmı"tır.

Çalı"mada, bronz yüzey üzerinde olu"an do!al 
renklenmenin temsilini olanaklı kılan kimyasal 
reçete sunulmu", söz konusu malzeme- tekni!in 
uygulama yöntemleri tanıtılmı" ve tartı"ılmı"tır. 
Seramik bünye üzerine uygulama denemeleri 
irdelenmi"tir.  Sonuç kısmında ise elde edilen 
etkiler belirtilmi", ayrıca konu ile ilgili öneriler 
sunulmu"tur.

���/#.<'/'�8'�6'-0ç-�

2.1.Bronz Döküm ve Bronz Patina:

Bronz, heykel sanatında kullanılan $nal 
malzemelerden yalnızca bir tanesidir. #ktidarlarca 
uzun bir süreden buyana malzemenin maddi 
de!eri ve iktidarın gücünü i"aret eden gösteri"li 
yapısı önemli bir tercih sebebidir. Malzemenin 
do!ası gere!i zamanla olu"an oksidasyona ait 
tabakanın ham bronz yüzeyi dı" "artlardan 
koruması (korozyona dirençli hale getiri"i) 
kamusal alanda kullanımı açısından teknik bir 
olanak sa!lar. Açı!a çıkan tabaka sayesinde 
olu"an renk, eser üzerinde farklı bir etki yarattı!ı 
gibi, bu koruyucu tabaka, eserin yapıldı!ı 
dönemin tekni!ini veya duyarlılı!ını açı!a 
çıkaran detayların kısacası önceye ait kanıtların 
korunması adına i"levsel bir önem arz etmektedir. 
(Je&rey, 2015) 

Eski ça!lardan bugüne bronz döküm 
tekni!inde, hassaslık hususunda de!i"im/geli"im 
görülmü"tür. Her dönem üretiminde heykel 
icracısının ya da sanatçının meydana getirdi!i 
formun yüzeyi kuma veya muma kalıplanarak 
döküm i"lemi sayesinde üç boyutlu biçim bronza 
aktarılmı"tır. Tarihi verilere göre bronz MÖ 3500 
yıllarında ilk kez Ortado!u da kullanılmı" MÖ 
1000 yıllarında da kullanımı yaygın hale gelmi"tir. 

Döküm sonrası bronz yüzey kızıl-sarı metalik 
ve malzemeye has bir renktedir. Do!al 
ko"ullara maruz bırakıldı!ında yüzeyde bakırın 
oksijene ve neme kar"ı vermi" oldu!u tepkiden 
kaynaklı mavi-ye"il bir oksit tabakası meydana 
gelmektedir. Bu tabaka bronz patina olarak 
anılır ve terim ilk kez #talyan biyogra$ yazarı ve 
sanat tarihçisi Filippo Baldinucci (1624 – 1697) 
tarafından basılı bir yayında kullanılmı"tır. 
Filippo Baldinucci ‘cilt/deri’ anlamına gelen 
‘patenato’ terimini, resim sanatı alanına mal 
ederek puslu, karanlık atmosferi ve evrensel 
karanlı!ı tarif edecek biçimde kullanmı"tır (Weil, 
2004). 

1Farklı tekniklerle yapılan uygulamalara dair bilgi için bkz. Yılmaz S. Gökbel, F.M. (2016) 
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‘Patenato’, di!er dillere de geçmi" #talyanca 
bir terimdir. #talyanca koyu-parlak ayakkabı 
boyasını, resim sanatında da karanlık puslu 
atmosferi i"aret ederken daha sonra heykel 
sanatında da kullanılmaya ba"lanmı"tır. Fransız 
yazar Andre Felibien (1619-1695) tarafından ilk 
kez bu terim, “Vocabolario Toscano dell’ Arte 
del Disegno”  kitabında (Floransa 1681), heykel 
sanatçısının tavrına göre de!i"kenlik gösteren, 
bronz üzerinde pigmentle ve/veya kimyasal 
tepkimeler ile renklendirmeyi, icracı müdahalesi 
ile yaratılan yüzey i"lemini tarif etmekte 
kullanılmı"tır. (Weil, 2004)

Yukarıda bahsi geçen terim 18. Yüzyılın 
ortalarında bronz yüzeyinde olu"an bronz 
oksidasyonunu i"aret etmek amacıyla sözlükte 
‘patine’ olarak yer almaya ba"lamı"tır. (Weil, 
2004) 

Bir bakır ala"ımı olan bronzu, kalay, kur"un 
ve çinko olu"turmaktadır. Kullanım alanına 
göre (ticari) de!i"kenlik göstermesine ra!men 
heykeltıra"ın hede%edi!i metal yo!unlu!u %82 
Bakır (Cu), %16 Kalay (Sn), %2 Çinko (Zn) 
olarak bilinen orandır yani bir di!er adıyla 
tunçtur. 

Bakırın oksitlenmesi ile açı!a çıkan tabaka jingar 
(bakır pası) olarak da anılan Bakır Karbonattır 
(2Cu + H'O + CO' + O' ( 2CuCO) • Cu 
(OH) 2). (Resim 1.)  Do!al yolla açı!a çıkan 
bu renklenme, formun algılanmasına yardımcı 
oldu!u gibi estetik bir ö!e olarak da heykelin 
etkisini desteklemektedir. Bronz bünye yüzeyinde 
geli"en oksidasyona ba!lı renk olu"umu metalin 
hangi ko"ullarda okside oldu!u ile do!rudan 
ilintilidir. Bu sebepten Roma tarihçisi ve 
yazar Plinius do!al "artlarla olu"an patinayı 
“aurego nobilis” ve “virus aurego” (de!erli ve 
yıkıcı patina2) "eklinde ayırır ki; bu terimler 
günümüzde de kullanılmaktadır. (Maish,  2015) 

#htiva etti!i bakır sebebiyle bronz yüzeydeki bu 
de!i"im ki buna do!al yolla açı!a çıkmı" patina 
denilebilir ve çok yava" gerçekle"mektedir. Do!al 
yolla açı!a çıkan patinanın en olgun hali 20 - 30 
yıl gibi bir zaman aralı!ına ihtiyaç duymaktadır. 
(Resim 2.) Günümüz teknolojisi ile bu süreç, 
do!al ortamı taklit ederek oksitlenme a"amasını 
hızlandıran farklı kimyasal banyolar ve ısıl 
i"lemler sık uygulanan yöntemlerdir. Hatta bu 
oksijen, su ve karbonun etkisiyle yüzeyi kaplayan 
renklenme insan eliyle gerçekle"ti!inde artistik 
anlamda sanatçı ifadesini desteklemeye de 
yarayan farklı renk sonuçlarını da vermektedir. 
(Resim 3-4) Bir heykel üzerinde farklı renk 
efektleri içeren farklı kimyasal reçeteler 
kullanılmaktadır.

2Söz konusu terimlerin etimolojik kökeni için bkz. https://www.etymonline.com/

Resim 1.  Do#al bakır karbonat olu"umları
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Bronz yüzeylerin patinasında kullanılan kimyasal 
banyo reçeteleri farklı içeriklere sahip oldukları 
gibi metal yüzeyine ısıl i"lemle veya so!uk 
olarak uygulanabilir.  Antik ye"il rengi veren 
en basit uygulanabilir so!uk i"lem, sirke ve tuz 
ile gerçekle"tirilen yüzey renklendirmesidir. 
Bu i"lem ısıya ihtiyaç duyulmaksızın so!uk 
halde uygulanabilmektedir. So!uk uygulanan 
patina teknikleri, malzemenin yapısı ile 
asidik tepkimeye girerek açı!a çıkan oksit 
renklenmesinden ibarettir. 

Asit ile renklendirme seramik bünyede sonuç 
veremeyece!inden, bu çalı"mada bakır nitratlı 

reçete kullanılmı"tır. ‘Antik ye"il’ patina (do!al 
yolla açı!a çıkan bronz rengine en yakın oksit 
hali) sonucu üzerinde durulmu"tur. Antik 
ye"il oksit rengi birçok heykeltıra" ve dökümcü 
tarafından farklı reçetelerle hazırlanmaktadır. 
Bahsi geçen reçeteler, birden fazla kimyasal 
hammaddeden olu"maktadır. Bu çalı"manın 
temellendirildi!i deneylerde, çıkan sonuçları 
sınamak amaçlı kimyasal madde dozu her 
deneyde de!i"tirilmi"tir. Uygulamalarda, 
Literatür taraması ile elde edilen en az kimyasal 
hammadde içeren reçete bilinçli olarak tercih 
edilmi"tir. 

Kullanılan uygulama so!uk de!il sıcak bir 
uygulamadır. Bronz heykeller üzerinde kullanılan 
kimyasal solüsyonu olu"turan malzemeler, J. 
Plowman’ın reçetesine uygun biçimde, 500g bakır 
nitrat ve 2,5 litre damıtılmı" kaynar su karı"ımıyla 
elde edilmi"tir (Plowman, 2005; 114).

Sıcak halde hazırlanan (80 - 85°C) solüsyonda 
kullanılan suyun mutlaka saf su olması önemli 
bir gerekliliktir. Aksi halde suyun ihtiva etti!i, 
de!i"kenlik gösteren mineral oranları renk 
üzerinde farklı sonuçlar yaratacaktır. Dolayısı 
ile hede%enen rengin kontrolü mümkün 
olamayacaktır.

Resim 2. Bakır patinanın yıllara göre renk dönü"ümü

Resim 3. Edgar Degas, Ondört 
Ya"ındaki Dansçı, Bronz ve 
kuma", 1922 (döküm),  97,8 x 
43,8 x 36,5 cm Metropolitan 
Museum of Art, Paris.

Resim 5. Deneyde kullanılan araç ve malzemeler. Bakır Nitrar 
Cu(NO3)2, kaynar su (saf ), fırça (metal parça içermeyen), torch (gazlı 

veya elektrikli ), saf aseton, paraloid veya parafin.

Resim 4.Ida Karkoszka, Zamanın Göstergeleri, 
Verdigris II,  2008, bronz, 10x10 cm, (Photo: 
Marek Karkoszka)   
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Hazırlanan solüsyon brülör yardımıyla 
homojen ısıtılmı" (95°C) bronz yüzeyine 
metal parça içermeyen yumu"ak kıl fırça ile 
uygulanmaktadır. Bu a"amada fırça yerine 
atomizer ile püskürtme ya da pamuklu renksiz 
bez de kullanılabilmektedir (Resim 5.). Solüsyon 
uygulanır uygulanmaz ısıl müdahale lokal olarak 
tekrarlanmaktadır. Açı!a çıkan ye"il tabaka 
transparan bir özellik ta"ımaktadır. Bütün bünye 
üzerinde aynı i"lemin tekrarı, patina rengini 
belirgin kılmaktadır ve etki opak hale gelmektedir 
(Resim 6.).

Bronz formda elde edilen ve tercihe ba!lı olarak 
ayarlanan renk yo!unlu!unun sabitlenmesi için 
metal ısısı 35-40 °C ye dü"tü!ünde so!uk suyla 
müdahale edilerek patina i"lemi sonlandırılır.

Bir sonraki a"ama, yüzeyde gerçekle"en 
oksidasyonun ilerideki süreçte devam edip 
yo!unlu!un artmasını durdurmak amacıyla 
yüzeyin oksijenle temasını engellemektir. Bu 
i"lem genellikle benzin ve eritilmi" para$n 
kullanılarak yapılsa da tarihi de!er ta"ıyan 
eser konservasyonunda da kullanılan paraloit 
(B72) maddesi, %30’a %70 oranında saf aseton 
içerisinde seyreltilip yüzeye uygulanmaktadır. 
Ayrıca yapılan bu yüzeydeki kaplama uygulaması, 
olu"an lekelerin bütünlenebilmesi adına 
kayna"tırıcı bir etki de yaratmaktadır.

2.2. Seramik Malzeme ve Bronz 
Patina:

Günümüzde hacim sanatıyla çalı"malarını 
sürdürmekte olan sanatçıların kullandı!ı, bir 
di!er malzeme olan pi"mi" toprak da bronz 
malzeme gibi $nal bir malzemedir. Seramik 
malzeme kullanımı, sanatçının i" sürecini 
kısaltarak sonuca ula"tırdı!ı gibi maliyet 
açısından da bronza nazaran daha tasarru%udur. 

Sanatçının zanaatkâr olarak üretim yaptı!ı eski 
dönemler de incelendi!inde, serami!in kullanım 
nesnesi olarak üretiminin yanında bir temsili 
malzeme vazifesinin oldu!u görülmektedir3. O 
dönem tercih edilen bronz nesnelerin maliyeti 
yüksek oldu!undan seramik malzeme ile 
imitasyon yaratmak yoluna gidilmi"tir. Aranan 
gösteri"li sonuca seramik malzeme ile de 
varılabilece!i teknik olarak ke"fedilmi" ve seramik 
malzeme ile de!erli maden görünümünde nesne 
üretimi dü"ük maliyetle gerçekle"tirilmi"tir. 
Daha önceki yüzyıllarda bu "ekildeki üretimlere 
rastlansa da 11.-12. yy #ran seramikleri buna 
örnek te"kil etmektedir (Resim 7.-8.). #ran’ da 12. 
yy ortaları ile Mo!ol istilası arasındaki dönemde, 
seramik malzemenin metal objeleri taklit etmeye 
ba"laması yo!unluk kazanmı"tır. Seramik 
malzeme ile üretilmi" bronz taklidi nesneler, 
gerçek bronz malzemenin maddi de!erini 

Resim 6. Vitali Semenchenko, 
Gergedan, 2009, 
bronze 22x50x17cm, Ukrayna.

3Detaylı bilgi için bkz. (Sarnıç Ö.K. 2016).
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kar"ılayamayan fakat bronzun çekicili!ine de 
talip olan tüketiciler için üretilmi"tir. Bahsi geçen 
süreçteki üretim yo!unlu!u neticesinde, gümü" 
kakmalı bronz e"yaları taklit amaçlı üretilen 
seramikler, ba"lı ba"ına özgün bir teknik haline 
gelmi"tir. Dönemin seramik nesneleri, bronz 
imitasyonu olma halinin ötesine geçmi", tercih 
nesnesi olarak, zenginler için de üretimleri 
yapılmı"tır. (Tabbaa, 1987)

Yukarıda bahsi geçen seramik uygulamaları, 
bu çalı"manın örneklemini olu"turan seramik 
heykellerde uygulanan pi"irimden farklı olarak, 
ikinci defa yüksek dereceli pi"irime yani ikinci bir 
fırın ortamına ihtiyaç duymaktadır. Çalı"manın 
temellendirildi!i heykeller ve üzerinde ön 
ara"tırmaların yapıldı!ı deney plakaları yüksek 
derecede (1100ºC) yalnızca bir kere pi"irilmi"tir. 
Seramik yüzeye yapılan solüsyon uygulamaları 
ise açık alanda ve daha dü"ük ısılarda 
gerçekle"tirilmi"tir(95ºC).

Bronz yüzey üzerinde uygulanan patina a"amaları 
bisküvi pi"irimi gerçekle"mi" olan farklı çamurlar 
kullanılarak olu"turulmu" bünyeler üzerlerinde 
aynı ekipmanlar ile tekrarlandı!ında bronz bünye 
üzerindeki aynı renk tepkisiyle kar"ıla"ılmı"tır. 

Öncelikle tüm toz kir ve ya!dan arındırılmı" 
seramik yüzey ısı tabancası yardımı ile bronz 
yüzeyde kullanılan dereceye 95°C ye kadar 
ısıtılmı" ve bronz yüzey için kullanılan oranlara 
sahip solüsyon pi"mi" toprak yüzeye fırça 
yardımı ile uygulanmı"tır. (Resim 9.) 

Yüzeydeki bakır nitratın yarattı!ı patina 
tabakasının oksijen karbondioksit ve nem 
sayesinde devam etme sürecini durdurmak amacı 
ile de saf aseton ile seyreltilmi" paraloid B72 
tatbik edilmi"tir. (Resim 10.)

Resim 8. %ran Kâsesi (12. Yüzyıl sonu–13.yüzyıl ba"ı), firitli çamur; 
opak monokrom sır (mina’i) üzerine boyalı ve yaldızlı polikrom kaplı 

ve a"ırı sırlı boya, 9,5 x18.7 cm Metropolitan Museum of Art (US)

Resim 9. Bakır Nitrat ile hazırlanan solüsyonun
 seramik plakaya uygulanı"ı. 

Resim 10. Paraloid solüsyonu hazırlanı"ı ve uygulanı"ı, 
%30 Paraloid + %70 Saf Aseton. 

Resim 7. Ayaklı %ran Kâsesi, ( 13. Yüzyıl ba"ları),bronz; gümü"  ve siyah 
ala"ım i"lemeli, 11,1x17,6 cm, Metropolitan Museum of Art (US)
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Seçilmi" bakır nitrat patinasının transparan 
olarak da kullanılması, bünye ve bünyenin 
sa!ladı!ı yüzey etkilerini, yani seramik 
malzemenin haslı!ını sürdürmeyi olanaklı 
kılmaktadır. Bu teknik günümüz seramik 
sanatında da kullanılan isleme, sigra$tto, 
sırsız bünye redüksiyonu ve astarlama 
uygulamalarının sonuçlarında oldu!u gibi 
seramik heykeller üzerinde de bütünlü!ü 
destekler bir etki yaratmaktadır. Bu 
nedenle uygulaması gerçekle"tirilen 
teknik bronz imitasyonu olmaktan ziyade, 
yüzey üzerindeki etkiyi yükse!e ta"ıyan 
bir müdahale olarak sonuç vermektedir. 
Olu"an renklenme tercihe ba!lı olarak üst 
üste tekrarlanmı" ve lokal opak de!erler 
elde edilmi"tir (Resim 11.). Deneylerin 
hepsinde, ısıl i"lemde sabit süreler, sabit 
dozlar ve sabit katman sayısı uygulanmı"tır. 
Aranılan farklı $nal etkileri için, ısıl 
i"lem, solüsyon uygulama tekrarı ve reçete 
dozu de!i"tirilmi", efektler tercih edilen 
sonuca ula"ana kadar gözlemlenerek tekrar 
edilmi"tir. Yukarıda sayılan sonuçlar bir alt 

bölümdeki uygulamalar ba"lı!ı çerçevesinde 
örneklere dayalı olarak açıklanmaktadır. 
Seçilen örnekler uygulaması yapılan tekni!in 
sonuçlarının belirgin olarak tarif edilebildi!i 
örneklerdir. Bu nedenle a"a!ıdaki 6 adet 
heykel çalı"ması, örnek uygulama numarası 
verilerek tanımlanmı"tır. 

2.3. Uygulamalar:

Uygulamaların tamamı, stoneware 
(kahverengi) ve "amotlu çamur kullanılarak, 
serbest "ekillendirilmi" ve seramik fırınında 
1100°C de ilk pi"irimi yapılmı" 6 adet 
seramik heykel üzerinde denenmi"tir. 
Uygulamalar gerçekle"tirilirken bronz patina 
etkisi elde etmek için kullanılan solüsyon, 
‘antik ye"il’ rengini açı!a çıkaran bakır 
nitrat reçetesi ölçülerine sadık kalınarak 
hazırlanmı"tır.

Bisküvi pi"irimi olarak bilinen ilk pi"irimi 
gerçekle"mi" olan heykeller, ısının 
kaybolmaması için olu"turulmu" basit bir 
paravan yardımı ile öncelikle homojen 
bir "ekilde döndürülerek 95°C ye kadar 

Resim 11. Bakır nitrat solüsyonu ile tekrarlanarak patina yapılmı"  seramik plakalar. 
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ısıtılmı"tır. Bünye genelinde istenilen ısıya 
ula"ıldı!ında bakır nitrat çözeltisi yüzeye, 
metal ba!lantı içermeyen fırça yardımı ile 
tatbik edilmi"tir. Hemen ardından ısıtma 
i"lemine, bakır nitrat çözeltisi ile müdahale 
edilen aynı bölgede devam edilmi"tir.

Heykellerin yüzeylerinde meydana gelen 
transparan renklendirme i"lemi homojen bir 
"ekilde tamamlanmı" ardından aynı i"lem 
aynı ısıda farklı sayılarda tekrarlanmı"tır. 
Bazı çalı"malarda reçete dozları de!i"tirilerek 
sonuçlardaki farklılıklar gözlemlenmi" ve 
de!erlendirilmi"tir. Çalı"maların tamamı 
bakır nitratlı ısıl i"lemin ardından paraloid 
çözeltisi ile kaplanmı"tır.

2.3.1. Uygulama No 1:

#lk heykelin (Resim 12.) biçimlendirme 
a"amasında, tek çe"it kil ("amotlu çamur) 
kullanılmı"tır. Isıtılmı" bünye yüzeyine be" defa 
bakır nitrat solüsyonu uygulanmı"tır. Uygulama 
daha önceki bölümlerde bahsi geçen ve bronz 
üzerinde gerçekle"tirilen suni patinadaki gibi 

sıcak seramik bünyeye fırça yardımı ile tatbik 
edilip, üzerine tekrar ısı verilmi"tir.

#çbükey form isti%erinde ve kompozisyonun 
kapalı olan bölümlerinde ye"ermelerin daha 
yo!un oldu!u, keskin kenarlarda ve heykelin 
merkezinden uzakla"an form elemanlarında 
(uç kısımlarda) ise ye"ermenin daha az oldu!u 
gözlemlenmi"tir.

Dolayısı ile açı!a çıkan sonuç bronz malzeme 
ile yapılan patinada da kar"ıla"ılan alttaki 
bakırdan kaynaklı kızıllı!ın yüzeyde olu"an 
transparan tabakanın altından algılanı"ı sonucu 
ile benzerlik göstermektedir. Seramik yüzeyinde 
ye"erme olsa da renk transparan bir etkiye 
sahip oldu!undan alttaki malzemeye dair $kir 
vermektedir. 

Bu sonuç çalı"manın bütününü destekleyen 
bir artistik unsur olarak kullanılmı" ve 
solüsyon uygulaması be"inci tekrarın ardından 
sonlandırılarak paraloid ile kaplanıp $nale 
vardırılmı"tır.

Resim 12. Mert Ta"kın Demir, 
Uygulama yapılmı" 1. Heykel, 2016, 
pi"mi" toprak, 15x18x15 cm %zmir.
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2.3.2 Uygulama No II:

II. Uygulamada ilk çalı"madan farklı olarak 
"amotlu çamur ile birlikte stoneware çamur 
aynı heykel üzerinde kullanılmı" ve di!er 
heykeller ile aynı teknikle biçimlendirilerek e"it 
ısıda pi"irimi gerçekle"tirilmi"tir. (Resim 13.)

Bakır nitrat solüsyonu bu heykel üzerinde 
be" de!il bu sefer üç kez uygulanmı"tır ve 
ye"ermenin I nolu uygulamaya nazaran 
daha transparan bir etkiye sahip oldu!u 
gözlemlenmi"tir. Heykelin yapımında bilinçli 
olarak tercih edilen farklı çamurlar sebebi 
ile çalı"mada ilk pi"irimden sonra heykelin 
alacalı ve formların zor algılandı!ı bir sonuçla 
kar"ıla"ılmı"tır. Fakat bu sonuca ra!men 
transparanlık oranı fazla da olsa, bakır nitrat 
uygulamasının ardından heykelin tamamında 
formların bir bütün halinde algılandı!ı ve 
bünyedeki farklılıkların sonuca yansımadı!ı 
gözlemlenmi"tir.

Bu sonuç zaman zaman bronz dökümde de 
görülen, ala"ım farklılıkları ve fiziksel döküm 
kusurlarından açı!a çıkan sonuçlarla aynıdır. 
#nsan eliyle ya da do!al halde geli"en patinanın 
bazı görsel defektleri tolere etti!i sonucunu da 
bize göstermektedir

2.3.3 Uygulama No III:

Bu uygulamada yine farklı çamurlar 
kullanılmı"tır. (Resim 14.)  II. Uygulamadan 
farklı olarak ilk solüsyon tatbik edilerek 
homojen- ince ye"il tabaka elde edilmi"tir fakat 
uygulama tekrarları, iç bükey formlara de!il 
de dı" bükey formlarda yo!unla"tırılmı"tır. 
Solüsyon 7 kere uygulanmı"tır. Tamamında 
dı"bükeyliklerde opak bir yapı elde edilirken 
iç bükey yapılar transparan bırakıldı!ından 
heykelin genelinde derinlik etkisinin daha fazla 
oldu!u, dolayısı ile dı" bükey etkinin daha da 
vurgulandı!ı sonucu artistik bir veri olarak 
kullanılmı"tır.

Resim 14. Mert Ta"kın Demir, Uygulama yapılmı"  3. Heykel, 
2016, pi"mi"  toprak, 15x18x15 cm %zmir.

Resim 13. Mert Ta"kın Demir, Uygulama yapılmı"  2. Heykel, 2016, 
pi"mi"  toprak, 15x18x15 cm %zmir
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Bu uygulamalar da iki farklı çamur ile 
gerçekle"tirilmi"tir (Resim 15) ve di!er 
deneylerden farklı olarak yüzeye solüsyon 
uygulama i"lemi arttırılmı", 8 kere tekrar 
edilmi"tir. #ki heykelde de ye"erme yo!unlu!u, 
hem iç hem de dı" bükey formlarda aynı opak 
yo!unlu!a ula"mı"tır. 

Deney düzene!i yeniden kurgulanmı", 
solüsyonu olu"turan bakır nitrat reçetesindeki 
saf su oranı sabit tutulmu", bakır nitrat oranı iki 
katına çıkarılmı"tır. V. Uygulama üzerinde açı!a 
çıkmı" olan ye"il tabakanın üzerine yeni reçete 
ile ısıl i"lem iki kere daha tekrar edilmi"tir. Renk 
yo!unlu!unun arttı!ı, ton de!erinin koyula"tı!ı 
hatta ye"ilden maviye yöneldi!i sonucu elde 
edilmi"tir. Bu sonuç da, bir eser üzerinde farklı 
reçete oranları ile farklı renk de!erlerinin 
bir kurgu dâhilinde artistik bir veri olarak 
kullanılabilece!ini göstermektedir.

������7XITĚCMC�0O�8+�

VI. uygulamada (Resim 16.) farklı iki renk 
çamurdan meydana getirilmi"tir. Bu heykelde de 
bir önceki deneyde kullanılan solüsyon reçetesi 
aynıyla, yalnızca tekrar sayısı arttırılarak 10 kere 
uygulama gerçekle"tirilmi"tir. 

Deney sonucu olarak V. uygulamadaki 
renk farklılı!ının, tekrar ile de!i"medi!ini 
yalnızca yüzeyde olu"an oksit etkisi veren 

Resim 16. Mert Ta"kın Demir, Uygulama yapılmı"  6. Heykel, 
2016, pi"mi"  toprak, 15x18x15 cm %zmir

Resim 15. Mert Ta"kın Demir, Uygulama yapılmı"  4.ve 5. Heykeller’, 2016, pi"mi"  toprak, 10x19x18cm, 15x18x15 cm %zmir.
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tabakasının kalınla"tı!ı gözlemlenmi"tir. Bu 
sonuç heykeldeki bütünü olu"turan form ve 
detayların, yüzeyde olu"an oksit tabakasının 
kalınlı!ı ile kaybolabilece!ini ve ince ı"ık 
de!erlerin kalınla"ma ile etkisini yitirebilece!ini 
deneyimleme "ansı vermi"tir.

���5107`�8'�c0'4ç.'4�
Yapılan ısıl- kimyasal i"lem sayesinde seramik 
bünye üzerinde mavi/ye"il oksit tabaka elde 
edilmi"tir. 

Standart bir mekân/ortam "artı 
bulunmamaktadır. Düzene!in sabit olmasına 
kar"ın, deneyler sürece ba!lı olarak farklı 
mekânlarda ve farklı hava "artlarında 
gerçekle"tirilmi"tir. Yapılan deneylerde zorunlu 
mekân de!i"ikli!i ya"anmı" fakat bu durum 
sonuçlarda de!i"ikli!e neden olmamı"tır. 

Isı tabancası ile model arasındaki mesafe 15-20 
cm olarak ayarlanmı"tır. En iyi sonucun bu ölçü 
aralı!ında elde edildi!i sonucuna varılmı"tır. 
Bu mesafenin altında ve üstünde yapılan 
uygulamalarda, ısıl i"lem handikapları olarak 
saptanmı"tır. Isı uzakla"tırıldı!ında i"lemin 
yava"ladı!ı ve yüzeyde olu"an renklenmenin ısı 
dengesizli!inden bütünlük algısını bozan "ekilde 
dalgalı hale geldi!i gözlemlenmi"tir. 15 cm’den 
daha yakın uygulamalarda seramik yüzey ani 
"okla ısındı!ından deney plakalarında çatlamalar 
ve istenmeyen renk de!i"iklikleri olu"mu"tur. 

Heykel yüzeyinde, deney plakalarında olu"tu!u 
gibi ye"il bir tabaka açı!a çıktı!ında ısı verme 
i"lemi kesilmelidir aksi halde formun e"it 
et kalınlı!ına sahip olmamasından kaynaklı 
ince form elemanları daha fazla ısındı!ından, 
yüzeyde olu"an bakır nitratlı tabakada, ye"ilden 
sarıya do!ru istenmeyen renk geçi"i meydana 
gelmektedir. Isı artımına devam edildi!inde 
kararmanın ba"ladı!ı plakalarla yapılan deneyler 

sırasında tecrübe edilmi"tir. Efektlerdeki pozitif 
geli"menin, ısıl i"leminin uzatılmasına veya 
arttırılmasına göre de!il, kimyasal solüsyonun 
bünye üzerindeki uygulama sayısına ba!lı oldu!u 
görülmü"tür. 

Sonuçlar heykel sanatçılarına farklı malzeme 
ile bronz yüzey etkisini deneyimleme imkânı 
sa!larken, seramik sanatçıları tarafından da 
yüksek ısıya veya ikinci bir fırın pi"irimine ihtiyaç 
duymaksızın alternatif bir yüzey uygulaması 
olarak kullanılabilir.

Hem heykel hem de seramik sanatında 
kullanılagelen malzemeler üzerinde bu teknik 
uygulandı!ında elde edilen sonuç do!al patinanın 
özgün etkisine yakla"mayı olanaklı kılmı"tır. 
Boyama ile gerçekle"tirilen i"lemle ortaya çıkan 
patinanın/malzemenin temsilinden ve dolayısı ile 
‘maket/öneri’ olma halinden uzakla"ılmı", hakiki 
etkiye ula"ılmı"tır. Özellikle $gürler üzerinde elde 
edilen sonuçlar, bronz heykel etkisine seramik 
bünyede de ula"ıldı!ını göstermi"tir. 

Bronz döküm yapılarak deneyimlenecek 
estetik etki, uzun de!il kısa zamanda yine $nal 
haslı!ına sahip seramik malzeme ile sınanmı"tır. 
Sanatçının eseri üzerinde aradı!ı $nal etki için 
harcadı!ı zamandan ve maddi/paradan tasarruf 
sa!lanmı"tır.

Heykel sanatında bronz olu"u ile etkili hale 
gelebilecek her formun, seramik malzeme ile 
de aynı etkiye sahip olabilece!i sonucu elde 
edilmi"tir.

Ayrıca, sonuçlar bilinegelen di!er seramik yüzey 
i"lemleri ile karma kullanılarak farklı etkilerin 
denemesi önerilebilir. Bu çalı"mada uygulanmı" 
olan mavi/ye"il reçetenin haricinde farklı 
kimyasal banyolar ile de farklı renklendirme 
deneyleri gerçekle"tirilebilir.
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