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ÖZET 

Tarih süreci içerisinde insanlar yaşam biçimlerini, inanç ve 

duygularını ifade etmek için çeşitli sanatlar kullanmışlardır. Sanat 

dalları bu süreç içinde, günümüze kadar gelirken değişime 

uğrayarak çeşitli görevler yüklenmiş farklı anlamlar içermişlerdir. 

Bugün seramik sanatı içerisinde de görülen bu değişim, 

seramik heykel adı altında, geleneksellikten çıkarak, çağdaş sanat 

akımları arasına girmiştir. Sözü edilen değişim; sanat olgusunun 

yaygınlaşmasından, seramik sanatındaki sanatsal ge l işmelerin 

yanısıra teknolojik ve teknik gelişmelerin artmasından 

kaynaklanmıştır. Bu yeni yapılanmadan doğan ve seramik 

malzemeden yapılan heykele seramik heykel denir. 

ilk çağlardan bugüne kadar yapılan seramik heykeller, 

yapıldıkları malzemenin özelliğini belirtmek için sadece seramik 

adı ile tanınmaktadır. Bugün günlük yaşamımıza girmiş olan 

seramik heykel sanatı, iç ve dış mekanlarda, sanat objesi olarak 

kullanılmaktadır. 

Türkiye'de ı 950'1erden sonra yoğun bir şekilde uygulanan 

seramik heykeller seramik sanatının işlevsel bir sanat olarak 

tanınmasından dolayı önceleri pek benimsenmemiştir. Fakat 

Türkiye'deki sanat kültürünün artması ve seramik heykel sanatının 

kararlı gelişmesi, onun sanat objesi olarak kabullenilmesini 

sağlamıştır. Seramik heykelin kabul görmesinde toplumun sanat 

kültürünün yükselmesi ve seramik sanatçılarının payı büyüktür. 



SUMMARY 

In the period of history, people have used some art fields to 

explain their life styles, believes and their feelings. From the past 

to today, art fields have changed and had different meanings. 

Today, this changing which is seen in ceramics has entered in 

the name of ceramic sculpture from traditional to the 

contemporary art currents. This changing has been composed of the 

artistic developments and also technical and technological 

improvements in ceramics. Occuring from this new structure and 

making of ceramic material, sculpture is called ceramic sculpture. 

From the prehistoric period to today, ceramic sculptures in 

order to determine their materials have been known ceramics. 

Today, ceramic sculptures which are in our daily life are used as an 

art object in inner and outer spaces. 

In Turkey, at first, because of being known functional art, 

ceramic sculptures had not considered, but since 1950's ceramic 

sculptures have been applying intensively. Howewer, improving 

Turkish art culture and developing sculpture have provided ceramic 

sculpture as an art form. And also, developing art culture of society 

and ceramic artists have a lot of portion to give a higher position 

to the ceramic sculpture. 
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ÖN SÖZ 

Türkiye'de plastik sanat alanında çeşitli çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu çalışmalar sanat adına olumlu gelişmeler 

sağlarken bazen de tartışmalara neden olmaktadır. 

Tartışmalar sanat eseri ve sanatçı üzerinde yoğunlaştığı gibi, 

sanat eserini meydana getiren malzemeyi de kapsayabilmektedir. 

Seramik heykel sanatı ülkemizde yeni olmasından dolayı bu 

tartışmaların içinde yer almaktadır. 

Araştırmanın amacı; Türkiye'de yeni oluşmakta olan seramik 

heykel sanatını incelemek ve seramik heykel sanatının durumunu 

saptamaktır. 

Araştırmanın kapsamı "Türkiye'deki Seramik Heykel Sanatı" 

olarak sınırlandırıldığından, çalışmada seramik heykelin tanımına, 

tarihçesine, mekan içindeki durumuna, özelliklerine ve konu 

hakkında seramik sanatçılarının görüşlerine, eserlerine yer 

verilmiştir. 

Araştırmalarım sırasında fakültemiz olanaklarından 

yararlanılmasını sağlayan Dekan Prof.Dr. Engin ATAÇ'a, eleştiri ve 

katkılarından dolayı bu çalışmayı yönlendiren tez danışmanım 

Yrd.Doç. Saadettİn AYGÜN'e teşekkürü borç bilirim. 



GiRiŞ 

Sanat bazen bir inanç, bazen kalıcılığı sağlıyan bir dil, süs 

eşyası ya da bilim, teknik ve kültürü yayan bir iletişim aracıdır. Bu 

nedenle bir gereksinim olarak insanlarla beraber hep varolmuştur. 

Bünyesinde bütün plastik sanatları bir arada taşıyan seramik 

sanatı tarih öncesinden günümüze kadar insanlarla en çok ilişkiye 

giren sanat dalıdır. Çağlar boyunca insanlarla beraberliğini 

sürdürmüş ve onların yaratılarına özgün düşüncelerine açık 

olmuştur. Gün gelmiş fonksiyonel ürün olarak kullanılmış, gün 
-

gelmiş sanat eseri olmuş; duygu olmuş, düşünce olmuştur. 

Günümüzde de bu kullanım çeşitliliği devam ederken estetik değeri 

olan özgün ifade aracı olarak da kullanımını sürdürmektedir. 

Seramik sanatının fonksiyonel özelliği yanında özgün ifade 

aracı olarak kullanılması onun çok amaçlı bir bünyeye sahip 

olmasından doğmaktadır. Bu çok çeşitliliğin içinde var olan seramik 

heykel sanatı gelişmesini sürdürerek bugünkü durumuna gelmiştir. 

Seramik heykelin, seramik sanatından anlatım sanatı olarak 

ayrılması ile ortaya çıkan özgün eserler (her sanat dalında olduğu 

gibi) tartışmaları da birlikte getirmiştir . . Seramik nesne olarak ve 

bir anlatım aracı olarak vardır ve varlığını her gün daha etkili bir 

şekilde sürdürmektedir. Varolan ve varlığını sürdüren seramik 

heykeli belirlemek onu kendi varlığı ile kabul edip diğer sanat 

dalları ile birlikte düşünmek gerekmektedir. 
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Araştırmada, seramik heykelin Türkiye'de varlığı ve gelişmesi 

göz önünde bulundurularak onun özellikleri, kullanılması, ve 

Türkiye'deki diğer sanatlar içindeki yeri belirlenmmeye 

çalışılmıştır. Bu konudaki sanat ve sanatçıların görüşlerine yer 

verilerek araştırma bölümler halinde gerçekleştirilmiştir. 

Birinci bölümde seramik ve seramik heykelin tanımı yapılmış, 

konunun daha iyi aniaşılmasına ve değerlendirilmesine çalışılırken,. 

ayrıca seramik heykelin tarihçesi ile malzeme özelliği de 

anlatılmıştır. ikinci bölümde ise; genellikle serarnek heykelin 

mekan içindeki durumu, mekanın ve diğer etkenierin seramik 

heykelle ilişkisi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde, seramik 

üzerinde etkin bir rol oynayan sır, renk ve doku konularına 

eğilinirken, dördüncü bölümde, seramik heykellerin üretim 

yöntemlerine kısaca değinilmiştir. Araştırmanın beşinci bölümünde 

de Türkiye'deki seramik heykel sanatının durumu ele alınmış, 

seramik sanatçılarından bazıları tanıtılarak onların seramik heykel 

hakkındaki görüş ve düşüncelerine yer verilmiştir. 

Genel olarak araştırmada Türkiye'de gerektiği gibi ele 

alınmayan seramik heykel sanatı ve durumu ana hatlarıyla ortaya 

konularak konu hakkında değerlendirmeler yapılmaya gayret 

edilmiştir. 



Birinci Bölüm 
SERAMiK HEYKEL 

1- SERAMiGiN TANIMI 

Günümüzde seramik sözcüğü bir bilim dalının adı, teknolojinin 

adı, seramik malzemeden yapılan ürünlerin adı ve sanat dalının adı 

olarak kullanılmaktadır. Bilim ve teknoloji olarak seramiğin tarifi 

"organik olmayan malzemelerin oluşturduğu bileşimlerin, çeşitli 

yöntemler ile şekil verildikten sonra 

sertleşip sağlamlık kazanıncaya 

teknolojisidir." (ARCASOY, 1980, S.l). 

sırlanarak veya sırlanmayarak 

kadar pişirilmesi bilim ve 

Ürün olarak tarifi ise "Metal ve alaşımları dışında kalan 

inorganik sayılan tüm mühendislik malzemeleri ve bunların 

ürünlerinden olan herşeydir." (ARCASOY, 1988, S.l). 

Duygusal olarak ise seramiğin tanımını Güngör GÜNER "Altının 

toprak üzerinin cam olduğunun hissedilebilirliğinin 

vurgulanmasıdır." (GÜNER, 1986, s.97). diye tanımlarken Ünal Cimit 

ise "Seramik toprakla şiir yazmaktır" (CiMiT, 1988, söyleşi) der. 

Seramik sözcüğünün ne kadar farklı anlamlar içerdiğini ifade 

eden bir başka tarif ise "Anorgonik metallerden o l uşan masselerin 

şekillendirilmesi, sırlanması ve pişirilmesi işlemleri yoluyla 

oluşturulan sert ürün imalatına ait bilim teknoloji ve sanat 
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dalıdır." (SÜMER, 197 S, s. ll) şeklindedir. 

Bu tarifierin dışında seramik malzeme kullanılarak yapılan 

sanata seramik sanatı denir. Seramik sanatını Atilla Galatalı en 

basit şekilde şöyle tarif eder "ilkel insanın kap gereksinimi ile 

ortaya çıkmış mütevazi bir kap sanatıdır." (GALATALI, 1985, s.93). 

Sema Olgaç seramik malzemeyi seramik ürün yapan ateşe 

bağlayarak bu sanatı "Dünya ateş sanatı" (OLGAÇ, Gösteri Dergisi, 

s. 73) olarak tanımlar. Bu sanatta sanatçı mesajını vermek için 

sorunu en iyi anlatacak rengi, dokuyu, lekeyi ve eseri etkin kılacak 

olan sırı kullanır ve ateşle bütünleştirir. 

Bütün bunların yanısıra seramik sanatını şu şekilde de tarif 

edebiliriz. Seramik sanatı, duygunun, düşüncelerin özgün ve özgür 

olarak; klasik, endüstriyel ve modern anlamda seramik malzeme ile 

aktarılması sanatıdır. 

Kap sanatı olarak ortaya çıkan seramik sanatı günümüzde 

işlevsel özelliğinin yanında daha çok plastik değer veya kavramsal 

öğe olarak kullanılmaktadır. Bu durumda seramik hem araç hem de 

amaçtır. Seramik sanatının kullanım ve fonksiyonel özelliğinin 

yanında yeni bir kimliğe bürünmesi onun yeni anlatımlar ve yeni 

arayışlar içinde olduğunu göstermektedir. Bu anlatımlar ve 

anlayışlar sanatçının özgün sanat anlayışının ifadesidir. 

ll- SERAMiK HEYKELiN TANIMI 

Hacim ve kütle sanatı olarak tanımlanabilen heykel, sözcük 

olarak çeşitli boyutlarda, farklı malzeme ve tekniklerle yapılabilen 

estetik değer taşıyan üç boyutlu nesne ve yapıtların genel adıdır. 
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Heykel; ağaç, taş ve bronz gibi çeşitli malzemelerden yapılır. 

Seramik malzemeden yapılan heykele seramik heykel denir. Belirli 

bir amaç için biçimlendirilen sırlı veya sırsız olarak pişirilerek 

sağlamlık kazandırılan seramik heykel, seramik teknikleriyle 

seramik malzemesinden yapılan estetik ve özgün bir bildirim aracı 

olan üç boyutlu yapıtın adıdır. 

Diğer malzemelerden yapılan heykeller, malzemesinin ismiyle 

anılmazken seramik malzemeden yapılan heykeller malzemesiyle 

tanınır. Neden seramik heykel? Öncelikle yapıtın türünü belirtmek 

için. Eğer sadece tek sözcük ile yetinir seramik dersek, yapıtın 

heykel mi olduğu, kap sanatı mı olduğu veya teknolojinin ad ı mı 

olduğu anlaşılmaz. Eğer yapıta yalnızca heykel diyecek olursak o 

zaman da seramiğin teknik yönü göz ardı edilmiş olur. Oysa seramik 

sanatı teknik olarak çok fazla sorunlar taşır. Heykel sanatında 

heykeltraşa malzemeler ağaç, taş, metal vs. olarak hazır gelir. 

Heykeltraş hiçbir zaman demir cevherinden demir elde etmeye 

uğraşmaz. O taşa , ağaca biçim verir ve işlem biter. Seramikte ise 

doğadan alınan malzemeler, plastiklik , renk, sır, pişme derecesi 

gibi teknik özelliklerine göre hazırlanır, biçimlendirilir ve en 

önemli bir teknik özelliği olarak da yapıt pişirilir. işte bu 

özellikleriyle seramik heykeli, heykel sanatından ayırmak için 

seramik malzemeden yapılan yapıta seramik heykel denir. 

Heykel ister seramikten yapılsın, ister farklı malzemeden 

yapılsın asıl görevi yapıldığı malzemeyi gözetmeksizin, 

biçimlendirilen duygunun aktarılmasını sağlamaktır. 
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lll- SERAMiK HEYKELiN TARiHÇESi 

Seramik heykel sanatı Neolitik Çağdan (M.Ö. 7 5 00-7000) 

itibaren günlük yaşam içinde görülmektedir. Çanak, çömlek yapan ve 

bu yolla kap ihtiyaçlarını gideren insanlar bu arada Tanrı, arkadaş 

ve hayvanlarının heykellerini yapıp, onları kap-kacaklarıyla beraber 

fırınlamışlardır. Uzun yıllar bu şekilde yapılmaya devam eden 

toprak eserler daha sonraları bir ayrı üretim yöntemi olarak 

meydana çıkmıştır. 

Pişmiş toprak eserler insanın var olduğu bütün kültürlerde 

görülmekle beraber örneklerine en çok Anadolu, Mezopotamya, Mısır, 

Orta Asya, Ege ve Yunanistan'da rastlanmaktadır. Genellikle küçük 

boyda olan bu heykelcikler kildeki iri tanecikler ayrılarak 

yapılmaktaydı. ilk örnekleri tamamen el ile yapılan seramik 

heykeller daha sonraki dönemlerde ise kalıplama yöntemi ile 

yapılarak temiz kil ile şekiilendirilip kırmızı aşı boyası, astar ve 

oksitlerle renklendirilmiştir. 

Bu heykelcikler esas olarak inançlar ve dini maksatlar için 

yapılmakla beraber, adak eşyası, mezar hediyesi olarak da 

kullanılmıştır. Bunun yanında seramik heykelcikler günlük 

ihtiyaçlar için de kullanılmaktaydılar. Bu amaçla yapılanların 

içinde en büyük grubu oyuncaklar teşkil etmektedir.Gündelik hayat 

hakkında bir fikre sahip olabildiğimiz ekmekçi, sucu, çoban gibi 

figürlerin yanında aktör ve dansöz heykelleri; sokak, sahne · ve sanat 

dünyalarını gözlerimizin onune sermektedir. Tarihi gelişimi 

içerisinde seramik heykelleri; insan, hayvan ve mitolojik yaratık 

heykelcikleri olarak inceleyebiliriz. 

Yapılan araştırma ve kazılarda uygarlıkların bazılarında 

seramik heykellere oldukça fazla rastlanırken bazılarında yok 
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denecek kadar az rastlanılır. Bazı uygarlıklarda da ahşap, taş ve 

çeşitli madenler önem kazanmış ve bu malzemelerden çeşitli heykel 

ve sanat eserlerinin yapımına önem verilmiştir. Seramik tarihi 

içinde çağlar boyunca farklı toplum ve kültürlerde görülen seramik 

heykel sanatının günümüze kadar gelen örneklerine en çok Anadolu, 

Mısır, Mezopotar:nya, Akdeniz, Ege, Amerika ve Orta Asya'da 

rastlanmıştır. 

Anadolu'da Neolitik dönemde (M.Ö. 7500-7000) insanlar 

toprağı pişirmesini öğrendikten sonra kap ihtiyaçları ile birlikte 

seramik heykelciklerde yapmaya başlamışlardır. "Neolitik dönemin 

sonu ile bronz çağının başı arasında yapılan heykelcikler el ile 

yapılanlardır. Bunların çoğunluğunu idoller teşkil eder. Bu devirde 

hayvan figürlerine az rastlanır." (TUNAY, 1971, s.ZI.). 

,- . ....... 

Resim 1: Heykeli 

~ 
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Kilin hammadde olarak kullanıldığı seramik heykellerin tümü 

pişirilmiş ve yapımlarında kemik aletler kullanılmıştır. 

"Çatalhöyük'te bulunan en ilginç örneklerden biri, kedi türünden bir 

çift hayvanın taşıdığı tahtta oturan Ana Tanrıça heykelciğidir.Çok 

tombul bir kadın olarak doğum yaparken tasvir edilen, üremeyi, 

bolluğu, bereketi simgeleyen Ana Tanrıça burada, gerçekçi bir olayı 

yansıtmakta, anlatım açısından ele alındığında son derece ifadeci 

olarak nitelendirilmektedir. Ana Tanrıçanın genç kızlığ ı , evlenmesi, 

hamileliği, doğurması ve emzirmesi gibi konuları işleyen örnekleri 

de boldur. 

Resim 2: Oturan hamile kadın, Çanak Çömlekli Neolitik Çağ, Pişmiş 

toprak, y:3, 7 cm., g: 2,3 cm., k: 3,2 cm., Diyarbakır Müzesi 

En sevilen türleri arasında uzanmış, diz çökmüş, uyuyan ya da 

doğum yapan kadın yer almaktadır." (SiNEMOGLU, 1984, s.235-236). 



<: \_ ·.:·· \ 

Resim 3: Çanak Çömlekli Neolitik Çağ, M.Ö. 6. bin yılın ilk yarısı, 7 

Pişmiş toprak, y:4 cm., g:4, 1 cm., k:S,S cm., Ankara Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi 

9 

Aynı dönemde Mezopotamya ve Mısır'da da kilden yapılmış Ana 

Tanrıça heykelciklerine ve küçük insan figürlerine rastlanmaktadır. 

Mısır'da taş ve ağacın fazla bulunmasından dolayı daha çok bu 

konuda eserler verilmiştir. 

Neolitik Çağı izleyen ve Maden Çağına girişi temsil eden 
Kalkolitik Çağ'da (M.Ö. 5000-3000) Neolitik Çağdan gelen Ana 
Tanrıçayı temsil eden heykelcikler daha stilize bir şekilde 

gerçekleştirilmişlerdir. Bu dönemde büyük boy heykel yoktur. Ana 
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Tanrıça ile üreme, bolluk ve bereketi simgeleyen küçük boy, kilden 
heykelcikler yapılmıştır. Kilden yapılmış heykelciklerde yüze ve 
vücuda fazla önem verilmemiştir. Biçimsel açıdan ise idol 
niteliğine sahiptirler. 

Tunç Çağında insanlar (M.Ö. 3000-2000) bakıra kalay katarak 
tunç elde etmeyi başardıkları için yapmış oldukları kap-kacak, 
silah, süs eşyası ve sanat eserlerinde genel olarak bu alaşımı ve 
bakır, altın, gümüş gibi madenieri kullanmışlardır. Bu çağlarda 

seramikte de önemli gelişmeler olmuştur. Pişmiş topraktan, 
altından, Tanrı kavramını ifade ettiği idollerden başka, dinsel 
amaçlı kullanılan güneş kursları, geyik ve boğa heykelleri tanrıça 

heykelcikleri eşsiz birer sanat eseri niteliğindedir. 

Resim 4: Boğa biçimi, içki kapları, Boğazköy, Ankara Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi 



1 1 

Asur ticaret kolonileri döneminde Anadolu seramik sanatı 

olağanüstü bir gelişme gösterir lll. binden tanınan kap şekillerinin 

yanında yeni formlar yaratılmıştır. Bu dönemde ritanların daha 

büyük boyda yapılarak kullanıldığı görülmektedir. 

Resim 5: ilk Tunç Çağı, M.Ö. 4. bin yılın sonu- 3. bin yılın başı, Pişmiş 

toprak, y:12,8 cm., g:6,6 cm., Afyon Müzesi. 

"Miken Çağında pişmiş toprak heykelciklerin yapımı çok 

yaygındı. Fakat bu çağdan sonra aşağı yukarı 9. ve 8. yy.'da söz 

etmeye değer sayıda kil heykelcikler görülmez. Ancak bu tarihten 

sonra Yunan dünyasında kesintisiz bir toprak heykelcik yapımı 

izlenebilmektedir. Kil her yerde bulunan bir gereçtir ve heykel 

yapımına çok yatkındır. Pişmiş toprak yapıtların zamanımıza dek 
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bol sayıda korunagelmelerinin nedeni, bunların amaçlarına ulaşıp 

görevlerini tamamladıktan sonra yeni adak armağaniarına yer 

açmak için atılmış olmaları daha doğrusu topluca gömülmüş 

olmalarıdır." (MADRA, 1984, s.l92). 

Resim 6: - Eşeğe binen kadın, Hellenistik Dönem, M.Ö. 3. yüzyıl, Pişmiş 

toprak, y:8 cm.,g:6,5 cm., istanbul Arkeoloji Müzesi 

- Ata binen kadın, Hellenist ik Dönem, M.Ö. 4. yüzyılın 

ortaları, Pişmiş toprak, y : 15 cm., g: 13 cm., istanbul 

Arkeoloji Müzesi. 

"Yunan seramik heykel ve heykelciklerinin Kıbrıs ve iç Batı 

Anadolu yolu ile doğu kültürleri ile temasta bulunduğu, bazı tipleri 

kopye ettiği; ancak kendi zevk ve anlayışları ile bunları yoğurduğu 

bilinen bir husustur." (BAYBURTLUOGLU, 1977, s.3). 

Kil Yunanlılar tarafından yalnız büyük heykeller için değil, 
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heykelcik ve küçük kabartmalarda geniş.ölçüde kullanılmıştır. "Bu 
küçük kil yapıtlar özellikle erken çağlarda adak armağanı olarak 
kullanılıyordu. Bunların özgün görünümlerini değerlendirebilmek 

için hepsinin boyalı olduklarını göz önüne getirmek gerekir." 
(MADRA, 1984, s.l92). 

Seramik sanatında oldukça ileri düzeye ulaşan Çin kültüründe 
seramik kap-kacağın yanında, insa n heykelcikleri ve hayvan 
heykelle ri yapılmıştır. insan heykelleri ı /1 boyutuna kadar 
çıkmıştır. 

Resim 7: Çömelmiş Çinli Okçu, Kil, M.Ö.2 1 O, Qin Shi Huangdi'nin 
Lintong'daki {Shaanxi) mezarı. 
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Japonlar ise seramik sanatında çiniiierin etkisinde kalarak 

onların benzeri çalışmalar yapmışlardır. Ancak bütün bu 

etkilenmelere karşın Çin'den farklı bir sanat oluşumu 

gerçekleşmiştir. Temizlik, incelik ve üstün nitelik Japon sanatının 

önemli özelliğidir. Japonların efsane krallarının mezarlarında 

Çin'den Han dönemine ait bronz aynalar ve topraktan küçük 

heykelcikler bulunmuştur. 

Resim 8: Dans eden kadın, Boyalı Pişmiş toprak mezar eşyası, Çin 

Sülalesi Dönemi (Nelson Gallery, Kansas City} 
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Bu arada Hintliler de tarihi süreçleri içerisinde seramikten 

heykelcikler ve hayvan figürlü totemler yapmışlardır. 

Resim 9: inka Kültürü, Kilden yapılmış büyük küpeli iki kadın figürü, 

Klasik dönem, M.Ö.300- 650. 

Amerika'da yerliler tarafından seramik tornası 

bilinmediğinden kili sucuk tekniği ile şekillendirip kaplarını 

yapmışlardır. Bu alanda oldukça ilginç örnekler vermişlerdir . 

Topraktan yaptıkları figürler arkeolajik çağdan son zamanlarına 

kadar yapılmıştır. Ancak klasik dönemde yapılanların içieri boş 

olarak biçimlendirilmiştir. 
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Resim 1 0: Geç-Maya Kültürü Heykeli, Pişmiş toprak 
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Böylece pişmiş toprak eserlerin gelişimi dört bin senelik bir 

zamanı ıçıne almaktadır. Fakat esas olarak seramik heykel sanatı 

M.Ö. 7. yüzyıllardan başlar, M.Ö. 3. ve 2. yüzyıllarda en yüksek 

seviyesine erişir ve sonra kaybolur. 

Resim 11: - Hellenistik Dönem, Pişmiş toprak, y:22 cm., g:S cm., 
istanbul Arkeoloji Müzesi. 

- Hellenistik Dönem, Pişmiş toprak, y: 12 cm., g:S,S cm., 
istanbul Arkeoloji Müzesi 

- Hellenistik Dönem, Pişmiş toprak, y:20 cm., g:7 cm., 
istanbul Arkeoloji Müzesi. 
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M.Ö. 900-550 dolaylarında yapılan seramik heykeller elle 

biçimlendirilmiş olup, birbirlerinin benzerleridirler. Fakat bundan 

sonraki dönemlerde ise kalıpta şekillendirilmiştir. Yunanlılarda M.Ö. 

7. yy'da oldukça etkili bir seramik heykel yapımı vardı 6. yy'da 

yapılan heykeller daha cana yakın ve anlamlıdırlar. Seramik 

yapıtlarda günlük uğraşlar işlenir. S. yy'lın ikinci çeyreğinde ise 

giysili kadın figürleri üstünlüklerini 

heykelciklerinin yerini insan almıştır. 

figürde çeşitlilik sağlamak için bir 

kullanılmıştır. 

sürdürür. Artık tanrı 

Kalıp kullanımı artmış, 

figürde bir çok kalıp 

"Argos Heraion'u, Sparta, Perachora, Korint, Attika, Borotia, 

Evoe, Girit, Tarsus, Rodos, Güney italya ve Sicilya'da yapılan 

kazılarda büyük pişmiş toprak yapıt yığınları gün ışığına 

çıkmıştır." (TUNAY, 1971, s.23) 

IV- SERAMiK HEYKEL MALZEMESi 

Seramik heykeller kil-kaolin, kuvars ve feldispattan 

oluşturulan plastik bünyelerden yapılır. Seramik heykellerin 

yapımında ve sırlanmasında kullanılan bu malzemelere seramik 

malzemesi denir. 

En basit olarak doğadan çıktığı gibi kullanılan . seramik 

malzemesi kildir. Kil doğal haliyle kullanılabildiği gibi diğer 

seramik malzemeleriyle de karıştırılarak . özel bünyeler yapılabilir. 

Seramik heykel yapımında kullanılan özel yapılmış bünyeler; 

porselen, şamotlu, çini, döküm ve stonware bünyelerdir. Bu 

bünyelerin herbirinden seramik heykel yapılabilir. Fakat herbirinin 

teknik özellikleri farklıdır. Bu özellikler heykelin son görünüşüne 

renk, sağlamlık ve pekişmişlik olarak etki eder. 
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Sanatçı seramik heykel yapmadan önce seramik heykeli 

oluşturacak olan bünyeyi seçer. Heykel, malzemenin özelliklerine 

göre oluşturulur. Bazen de heykelin özelliklerine göre malzeme 

kullanılır. 

Seramik malzemelerden oluşturulan heykeller bazı durumlarda 

sırlanır veya boyanırlar. Bu aşamada sır ve seramik boyaları da, 

seramik malzemeleri sınıfına girmektedir. 

V- SERAMiK MALZEME VE FONKSiYON 

Seramik bünyeyi meydana getiren kil, plastik özelliğinden, 

kolay bulunmasından ve rahat şekillendirilebilmesinden dolayı 

fazlaca kullanılmaktadır. Kilin bu özelliğini en çok değerlendiren 

sanat dalı ise heykel sanatıdır. 

Tarihin ilk çağiarına bakacak olursak heykel sanatından önce 

seramik sanatının varlığı görülmektedir. Bu çağda sanatçı eserini 

seramik malzemeden şekillendirirdi. Daha sonra tekniğin 

ilerlemesi, demir ve bronzun bulunması heykel malzemesinin 

yapısını değiştirerek taşa, bronza, ahşaba dönüşmesine neden 

olmuştur. Bunun yanı sıra Anadolu'da kilin bol bulunması heykel 

sanatında seramik malzemenin kullanımını artırmıştır. Bu sebepten 

de heykel sanatının gelişmesinde seramik malzemesi olan kilin 

katkısı olduğu söylenebilir. Bu katkı heykelin yaygınlaşması, 

malzemenin ucuz ve kolay bulunabilir olması ve malzemenin kolay 

işlenebi lirliğidir. 

Günümüz heykel sanatında aynı çalışmada birden fazla farklı 

malzemenin kullanılması, seramiğin heykel sanatına değişik bir 

malzeme olarak girmesine olanak sağlamıştır. Sanatçı bronzun, 



20 

ahşabın ve metalin yanında seramiği de kullanarak heykeline 

malzeme ve anlatım zenginliği getirmektedir. 

Bir bildirim aracı olan sanatta işlevsellik söz konusu değildir. 

işlevselliği ile tanınan seramik sanatının heykele yaklaşımını bu 

açıdan ele alacak olursak, seramik geçmişte olduğu gibi günümüzde 

de işlevsel olarak üretilmektedir. Fakat üreti len bu ürünler, 

seramik sanatı ile karıştırılmamalıdır. seramiğin üretilmesi bu 

durumda kullanım amaçlıdır. Aynı olay heykel yapımında kullanılan 

metalin, işlevsel amaçlı malzemelerin üretiminde kullanılmasında 

da görülmektedir. Heykel sanatını veya diğer sanatları bu nedenle 

eleştiremeyiz. Sanatçı sanatını seramikten, metalden veya herhangi 

bir malzemeden yapabilir. Özgün olan, bir bildirimi olan eser neden 

yapılırsa yapılsın bir amacı vardır. O halde malzemeleri farklı olan 

seramik heykel ve klasik heykelin yapılmaları da aynı amaca hizmet 

etmektedir. Burada değişen malzeme ve tekniklerdir. 

Günümüzde heykel sanatı malzeme sınırını aşmıştır. Sanatçı 

eserini istediği malzemeden yapabilmektedir. Bu durum düşüncenin 

aktarılmasını kolaylaştırır. Heykel, ister seramikten yapılsın, ister 

diğer malzemelerden yapılsın asıl görevi yapıldığı malzemeyi 

gözetmeksizin biçimlendirilen duygunun aktarılmasına yardımcı 

olmaktır. Yani seramik heykelde malzeme özgün ifade aracı olarak 

kullanılmıştır. Heykelde tekniğin üstünlüğü önemlidir. Fakat teknik 

duyguların aktarılmasına yardımcı olmalıdır. 

Seramiğin heykele yaklaşımını incelerken, heykel sanatının var 

olan bazı değerlerinden işe başlamalıyız. Bu değerler; hacim, kütle, 

espas, simetri, dolu-boş, ışık-gölge, mekan içerisindeki durum, 

boyut gibi bazı ögelerdir. Heykel sanatında var olan bu ögeler, 

seramik sanatında ve seramik heykel sanatında da vardır. 
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Seramik sanatında sır ise istenildiğinde kullanılan artı bir 

değerdir. Bu durumda seramik heykelin de, klasik heykelin de sanat 

olarak aynı değerlerde olduğu görülmektedir. Bu sebepten iki farklı 

malzemeden yapılmış heykel arasında ortak amaç sanat olduğundan 

ve bir amaç için yapıldıklarından dolayı aralarında benzeşmeden söz 

edilebilir. Buna ortak noktada birleşim de denilebilir. iki farklı 

malzemeden yapılan sanat eserinde sanatçının sanat eğitiminden ve 

sanatçı kişiliğinden söz etmekte yarar vardır. Burada seramik 

sanatçısı ve heykel sanatçısı karşı karşıya gelmektedir. Önemli 

olan husus seramik sanatçısı olsun, heykel sanatçısı olsun iyi bir 

eğitim almış olması, mesleğinin sorunlarını ve çözümlerini bilmesi 

söz konusudur. Sanatçının neden yaptığı, ne yaptığı değil; nasıl 

yaptığı ve anlatmak istediğini ortaya koyabilmesidir. 

Bugün heykel sanatında ve seramik sanatında ortaya konulan 

ürünler genellikle soyut eserlerdir. Bu eserlerde yukarıda 

değindiğimiz bazı değerler gözardı edilmektedir. Örneğin, 

kavramsal olarak yapılan işlerde plastik değerin dışına çıkılarak 

tamamen içeriğe önem verilmektedir. Bu özellik seramik sanatında 

da heykel sanatında da görülmektedir. 

Görülüyor ki seramik malzemesinden oluşturulan seramik 

sanatı her türlü sanat birikiminden meydana gelen kollektif bir 

sanat olma özelliğini taşımaktadır. Bu birliktelik malzemenin 

fonksiyonel olma özelliğinden kaynaklanmaktadır. 

VI- SERAMiK SANATI AÇlSlNDAN HEYKEL 

ilk çağlardan beri var olan seramik sanatı, varlığının asıl 

nedeni olan kullanım eşyalarının yapılması dışında üretilmesi, 
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insanların sonsuz yaratma gücü sonucu değişik yönlere kaymıştır. 

Bu farklı amaçlı üretimierin varlığı da yine ilk çağiara kadar 

uzanmaktadır. 

Soyut seramik sanatı ve heykel sanatı bir kültür içerisinde ilk 

üretim becerisinden sonra zanaat kaynaklarından çıkarak doğmaya 

başlamıştır. Kendi başına kültür ve diğer oluşumlardan soyutlanarak 

doğmamıştır. 

Seramik sanatı sanatçının özgün düşüncesini, estetik 

kaygusunu, sanat yorumunu seramik malzemesi ile seramik 

tekniklerini kullanarak ortaya koyduğu bir sanattır. Heykel sanatı 

ise hacim ve kütle sanatıdır. Her iki sanat dalının tekniklerinde 

farklılık olsa da sonuç olarak mekan sanatıdırlar, mekanda 

sunulurlar ve mekanı değerlendirirler. Belki mekan içindeki 

boyutları farklı olabilir. Mekanların özellikleri değişik olabilir ama 

her iki sanat için mekan çok önemlidir. içerik ve niceliği sanatçı 

eserine yansıtır. 

Seramik ve heykel sanatında bazı durumlarda sanatçı özü 

vermek, sorunu çözebilmek için farklı malzemeler kullanır. Bu 

farklı malzeme kullanımı iki sanat dalı için de geçerlidir. Sanatçı 

seramik sanatında yardımcı malzemeyi seramik bünye ile birlikte 
kullanabilir. Amacı heykel sanatında olduğu gibi sorunu çözebilme, 

esere estetik görünüm kazandırma, düşüncelerini daha etkin 

sunabilmektir. 

Seramik heykeli diğer heykellerden ayıran özellik ürünün 

pişirilmesi, sırlanması ve malzemenin toprak olmasıdır. Bu iki 
sanat birbirinden etkilenebilir. Heykel sanatında malzeme 
sınırlaması yoktur. Bu sebepten biri diğerine alternatiftir. Yapım 

özelliklerinin farklılığı verdikleri etki alternatif olmalarına sebep 

olan özelliklerdendir. 
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VII- SERAMiK HEYKELLERDE YARDlMCI MALZEME KULLANIMI 

Her nesnenin bünyesini oluşturan malzemenin bir öz değeri 

vardır. Obje yapısını oluşturan bu kimlik ile tanınır. Sanatçı 

malzerneye yapısal kimliğinin dışında ona şekil vererek anlam 

yükler. Sanatçıların kullandığı bu malzemelerden biri de kildir. Kil 

ile yapılan eserler genellikle seramik form, seramik heykel gibi 

sözcüklerle adlandırılırlar. 

Tarihsel süreç içinde seramik heykellerde yardımcı malzeme 

kullanımı görülmez. Yardımcı malzeme kullanımı ancak 19. 

yüzyıldan sonra başlamış olup günümüzde etkinliği devam 

etmektedir. 

Seramik ile kullanılan malzemeler diğer plastik sanatlarda 

olduğu gibi sınırsız olup genellikle demir, ahşap, cam, fiber sıkça 

kullanılanlardandır. Seramik eserlerde kullanılan yardımcı 

malzemelerin kullanım nedenleri; malzeme ve anlatım zenginliği 

sağlamak, görsel etkiyi arttırmak, seramikten üretilemeyen 

elemanları diğer malzemelerden seçmektir. Bu nedenle seramik 

sanatında yardımcı malzeme kullanımı sanatçının eserine ve 

düşüncesine bağlıdır. 



ikinci Bölüm 
SERAMiK HEYKEL VE MEKAN 

1. MEKAN KAVRAMI VE SERAMiK HEYKEL 

Mekanın genel tanımlaması çok geniş ve kapsamlıdır. Bu 

kapsam sonsuzluğu içeren uzaydan başlayarak içinde bulunduğumuz 

en küçük hücreye kadar iner. Uzayda bulunan sayısız ögeler kendi 

aralarında mekansal kavramı oluştururlar. Bahsedilen ögelerin en 

belirgini yer küredir. Yer küreye baktığımızda taş, toprak, su, yeşil 

örtü ve atmosferi ile çevreler belirlenir. Çevrelerin de aralarında 

bütünleşerek doğal mekanları oluşturduğu görülür. 

insanoğlu doğal çevreyi çabalarıyla kendi istek ve yararına 

uygun bir biçimde düzenleyerek yapay mekanları oluşturur. Plastik 

ve üç boyutlu sanatlarda olduğu gibi seramik heykel sanatında da 

mekan kavramı, mekanın özellikleri ve mekan heykel ilişkisi 

önemlidir. Mekanlar insanın içinde yaşadığı, hissettiği, duyduğu 

ortamlardır. ister iç mekan olsun ister dış mekan bu mekanlar 

insanların yaşama, yararlanma gibi isteklerini gerçekleştirebiirnek 

için düzenlenirler. 

Mekan-heykel ilişkisinde önemli olan insana ulaşabilmek, 

mekan içinde insanla heykel arasında ilişki kurabilmektir. Bu 

ilişkiyi kurabilmek için mekanla heykelin uyum içinde olması ve 

boşluğun (mekanın) en iyi şekilde kurulması gerekmektedir. Bu 

sebepten de mekan ile heykel arasında orantılı bir boşluk 
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yaratılmalıdır. Belirlenen oran heykelin kavramsal özelliğine göre 

değil ölçülerine, hareketine, doluluk-boşluk özelliğine göre 

belirlenir. Ancak bu durumda izleyici üzerinde fizyolojik bir etki 

oluşturulur. Psikolojik bir etki oluşturabilmek için ise ortamın 

rengi, özellikleri, ses ve ışık faktörü dikkate alınmalıdır. 

Günümüzde heykel sanatında olduğu gibi seramik heykel sanatında 

da mekanın özellikleri heykele göre belirlenmelidir. Heykel 

çevresini değiştirebilmen çevre ona asıl anlamı vermelidir. 

Her organik varlık ve sistem kendi dışında olan varlık ve 

sistemlerle devamlı alış veriş halindedir. Buna, varlığını 

sürdürebilmesi için organizmanın alış verişi diyebiliriz. Bütün bu 

alışverişler nesnelerin çevre ve mekanda yaşam savaşları içindir. 

Bu çabanın içinde insanın çevresini devamlı olarak tarih boyunca 

biçimlendirdiğini görürüz. Yaşam sürdükçe insanların ürettiği 

nesneler ve simgeler de değişmiştir. insanoğlu bu süreç içinde 

güneşin, toprağın, denizin ve avladığı hayvanların simgelerini 

duvara ve çömleklere işlemiştir. Yaptığı formları ise mekanlarda, 

alanlarda sergilemiştir. 

insan içinde bulunduğu zaman ve mekanla bildiri (mesaj) alış 

verişi içinde bulunan açık bir sistemdir. Bu sebepten plastik sanat 

eserlerinin mekanlardan insanlara yolladığı artistik görsel uyarılar 

her türlü insan tarafından görsel olarak algılanmaktadır. Bu 

algılama insanın çevresinde gün geçtikçe her yönüyle hızla 

değişmekte ve karmaşık olmaktadır. Bu karmaşa içinde sanat eseri 

mekanda en iyi şekilde sunulabilmelidir. Tabi ki bu da sanatçının 

sanatın içinde bulunduğu ülkenin ve çevre.nin ekonomik politikası ile 

yakından ilgilidir. Sanat kültürü olmayan bir çevre, iyi görünüme 

sahip olmayan bir mekan sanat eserlerinin sunulması için elverişli 

değildir. 
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insan yaşamının çok önemli bir bölümünü kapsayan mekan ve 

nesneler düzenienirken sanat eserleri ve mekan ayrı konu imiş gibi 

düşünülmemelidir. Çünkü "sanatın durup hayatın başladığı bir 

ayırım noktası yoktur ve olmamalıdır. Ayırımın kesin olarak 

yapıldığı mekan ve zamana şüphe ile bakmak gerekir" (KABAŞ, 

1976, s.4 ). Bu durumda sanat gerçek yaşamdan koparılarak bir 

istismar aracı olarak kullanılmış olur. 

Sanat, insanın duyguları ile algıladığı bildiriler içine 

girmektedir. mimari ise mekansal bildirileri meydana getirir. Kütle 

ve hacim düzenlemeleri içine alan mimari ve heykel gibi plastik 

sanat dalları ise yararlılık açısından üç boyutlu mesajları 

oluşturur. Bu mesajlardan basit olanları algılamak özgün bildirileri 

algılamaktan daha kolaydır. 

"insanoğlu dış dünyadan gelen bildirileri psikofizyolojik 

mekanizmalar yoluyla algıladığına göre, bir anda sonsuz olarak 

bildiri algılaması olanaksızdır" (KABAŞ, 1976, s.13). Bu sebepten 

bildirim aracı mekanda mümkün olduğu kadar etkin durumda ve algı 

olarak yalnız kalmalıdır. Çevrenin duyu organiarımızia yolladığı 

bildirileri algılayabilmek, çevreye uyum sağlayabilmek, çevreden 

birşeyler öğrenmek, ancak çevreden gelen karmaşık bildirilerden 

alıcının seçebilme yeteneği ile orantılıdır. Bu ise insanın mekan 

içerisinde dış dünyayı kontrol etmesi, kendi dengesini 

sağlayabilmesi, sunulan objeyi net olarak algılaması ile olur. Bu 

durum mekan içinde iyi bir sunu ma, ortama ve çevreye · bağlıdır. 

Bunun yanında en büyük özelliklerden bir tanesi de formun 

özelliğidir. Fakat mekanın özelliği bildirimin akış hızını arttırır 

veya azaltır. Bu da mekan içinde bulunan diğer objelerin 

konumlarına ve özelliklerine bağlıdır. Sanat eserinin sunulduğu 

mekanın gürültüsü ve eseri çevreleyen fon (çevre) eserin 

etkinliğinin azaltılmasına ve artmasına etki eden önemli 

- ------------
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faktörlerdendir. Gürültülü ortamlarda sunulan ve çevresi ile uyum 

sağlamayan eserlerin bildirim etkisi azalır veya çevre faktörü 

tamamen etkisiz kalarak eserin etkinliği ön plana çıkabilir. 

Sanatçı eserini yaparken hangi bütünün parçası olduğunu, hangi 

çevreye konulacağını, hangi toplum ve üretim biçimlerinin, nasıl bir 

tarihin uzantısı olduğunu bilmek zorundadır ki heykelle duvar, 

duvarla sokak, sokakla meydan, meydanla kent bütünleşsin. 

ll- MEKANlN TANIMI 

Newton'a göre "Mutlak mekan uzaydır. Uzayda bulunan sayısız 

ögeler, yıldızlar kendi aralarında kavramsal mekanı oluştururlar" 

(ŞENSOY, 1984, s.ZG). Geniş anlamda mekan ise canlı ve cansız 

varlıkların içinde bulunduğu yere denir. insan faktörü açısından ele 

alındığında mekan, "insanların çeşitli yaşam fonksiyonlarını 

elverişli koşullarda sürdürebildiği ortama denir". (GÜNGÖR, ı 984, 

s. 72). Heykelin bulunduğu yere göre ise mekan, insanla heykelin 

ilişki kurabildiği ve çevresi ile uyum içinde olduğu yerlerdir. 

Mekanlar iç ve dış olmak üzeri ikiye ayrılır. 

lll - iÇ MEKAN VE iÇ MEKANDA SERAMiK HEYKEL 

iç mekanlar doğa şartlarına kapalı olan insanların oluşturduğu 

yaşam ve kullanım yerleridir. Mekanlar hangi amaç için 

kullanılacaksa o amaca göre oluşturulurlar. iç mekanların 

oluşturulmasındaki genel amaçların başında yaşamlarını rahat bir 

biçimde sürdürmek gelir. Bu amaçlar doğrultusunda iç mekanlar için 

evler, bürolar, mağazalar, resmi binalar, galeriler ve özel olarak 

yapılmış yerler gerçekleştirilmiştir. 





Resim 12: Candeğer FURTUN'un iç mekanda sergilenmiş seramik 

heykelleri 
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iç mekanlarda seramik heykeller dekoratif malzeme olarak, 

mekanın özelliğine bağlı sanat objesi olarak, mekandan bağımsız 

bildirim aracı olarak ve duvar rölyefi olarak kullanılırlar. Ne 

amaçla kullanılırsa kullanılsın mekan içinde seramik heykel 

kullanımı veya seramik heykele göre · mekan oluşturma bazı 

etmeniere bağlıdır. Bu etmenler şu başlıklar altında 

değerlendirilebilir. 



29 

1 . Heykel ve Mekanda Boyut 

iç mekanlar belirli boyutlarla sınırlandırılmış yerlerdir. Bu 

sebepten sınırlı boyut içerisinde sunulacak seramik heykellerin 

boyutlarında mekana uygunluk oranlanmalıdır. Mekanla yarışan veya 

mekan içinde kaybolacak bir boyut iç mekanlar için uygun değildir. 

iç mekanlarda bulunan seramik heykeller, bu husus göz önünde 

bulundurularak ne çok büyük, ne de çok küçük olmalıdır. Görsel 

olarak iyi algılanan istenilen mesajı veya görsel etkiyi sağlayan 

boyut gerçek boyut olmalıdır. Bu ölçü mekan için de heykel için de 

geçerlidir. 

2. Işık Gölge 

iç mekanların aydınlattiması doğal veya yapay ışık kaynağı ile 

sağlanır. Büyük ve özel mekanlarda ise özellikle yapay ışık 

kullanılmaktadır. mekanlarda kullanılan ışığın yönü, şiddeti, direkt 

veya indirekt olması çok önemlidir. Sırlı bir seramik heykel direkt 

olarak ışıklandırılacak olursa ışık yansıma yapacağından heykel 

algılanamayabilir. Bu durumda ışığın şiddeti heykele göre 

ayarlanmalıdır. Aynı zamanda ışık gölge oluşturacağından bu durum 

da göz önüne alınmalıdır. Bundan ötürü iç mekanda seramik 

heykeller sunulurken ışık heykelin konumuna göre ayarlanmalıdır. 

istenmeyen durumlarda gölge ortadan kaldırılmalıdır. 

3. Seramik Heykel ve Mekanda Renk 

Renk, seramik heykelde görsel etkiyi arttırır. Seramik 

heykeller mekan içinde sunulurken mekanın rengiyle heykelin 
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renginin aynı olmamasına dikkat edi lir. mekan ile aynı renge sahip 

olan seramik heyk elin a lgıl anmas ı zordur. Algılamayı 

kolaylaştırmak için renkte zıtlığa gidilebilir. Bunun için heykelin 

rengini değiştirmek yerine mekanın rengini değiştirmelidir. Mekana 

göre yapılan heyke llerde ise mekanın rengi göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

4. Mekanın Özelliği 

Bazı mekanlar belirli amaçlar için kullanılan ortamlar içinde 

bulunurlar. Örneğin, Vilayet binası, T.M.O. gibi mekanlarda sunulmak 

için yapılan seramik heykeller, bu mekanların kullanım amacı 

özelliğine uygyun olarak yapılmalıdır. Aksi halde mekan içerisinde 

mekana ve ortama uyumsuz seramik heykeller yapılmış olur. 

Seramik heykeller yapılırken belirli ortamlarda sunu l abi l eceği 

düşünülmelidir. 

IV- DIŞ MEKAN VE DIŞ MEKANDA SERAMiK HEYKEL 

Doğa şartların a aç ık olan mekaniara dış mekan denir. Dış 

mekanlar sosya l yaşamın sürdüğü mimari yapılar içinde 

oluşturulduğu gibi, sosya l çevrenin dışında da olabilirler. Dış mekan 

olarak tanımladığımız yerler içine meydanlar, parklar, cadde ve 

sokaklar, binaların dış yüzeyleri, avlu lar, alanlar ve sosyal çevrenin 

dışında kalan doğal ortamlar girer. 

Seramik heykelin dış mekanlarda kullanımı klasik heykel kadar 

çok yaygın değildir. Bunun sebebi seramik heykelin toplumla yeni 

tanışması ve dış mekanlar için büyük boyutlu yapılmak istendiği 

taktirde teknik zorluklarla karşılaşılmasıdır. Ayrıca bazı seramik 

malzemelerin dış mekanlarda kullanım için elveriş li olmadığından 
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kullanılamamasıdır. Bunun nedeni bir takım seramik malzemelerinin 

yağmur, rüzgar, don gibi doğal şartlardan olumsuz etkilenmesidir. 

Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırabilmek için ya seramik heykelin 

bünyesinin iyi seçilmesi, ya da dış mekana konulacak heykelin 

sırlanması gerekmektedir. Heykel eğer sırlanmayacak ise pekişmiş 

bir bünyeden yapılmalıdır. 

Resim 1 3: Hamiye ÇOLAKOGLU, 200 x 40 X 1 20 Cm., Porselen-demir 

konstrüksiyon. 
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Seramik heykeller dış mekanlarda kullanılırken mekanın çevre 

özelliği yani mimari yapısı, doğal yapısı, sosyal yapısı dikkate 

alınmalıdır. Seramik heykel mimari yapı içinde kaybolmamalı ve 

bulunduğu ortama ters düşmeyerek insanların rahatça görüp 

algılayabileceği yerlerde olmalıdır. 

Resim 14: Filiz ÖZGÜVEN GALATALI, Çanakkale Seramik Fabrikaları 

Genel Merkezi Bahçesi, 520 x 420 x 65 Cm., 1987. 

Sosyal çevre içindeki dış mekanlar bu çevrenin parçası 

olduklarından çevreye ait değerleri de taşırlar. Örneğin mekan bir 

tarihi çevre içinde olabilir veya özel bir anlam taşıyabilir. Bu gibi 
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rnekanlara konulacak olan seramik heykeller mekanların özellikleri 

ile uyum sağlayabilmeli ve mekanla bütünleşmelidir. 

Park ve bahçelerde ise seramik heykeller sergilenirken 

heykelin, doğal yapı içerisinde kaybolmamasına dikkat edilmelidir. 

V- MEKAN KAVRAMINA ETKi EDEN FAKTÖRLER 

Mekanlar bir çevre içerisinde bulunurlar. Açık veya kapalı 

olsun, mekanı olumlu veya olumsuz olarak etkileyen faktörler 

vardır. Bu faktörlerin sayıları mekanın özelliğine ve bulunduğu 

çevreye göre değişmektedir. Burada sözü edilen mekanlar, seramik 

heykellerin sunulduğu mekanlardır. Mekaniara etki eden belli başlı 

faktörler aşağıda incelenmiştir. 

1 . Renk ve Işık 

Doğal ve yapay çevre ile karşılıklı bir etkileşim içinde olan 

insan öncelikle kendini saran çevrenin uzay içindeki konumunu ve 

değer ölçülerini algılamaya yönelik gözlem ve değerlendirme yapar. 

Bunların sonucunda sınırları belirlenmiş bir uzay parçası olan 

mekan algılanır. 

Mekan yapay olarak mimari tasariama ile oluşturulabilir. Bu 

yapay çevre içersinde insan çevreyi oluşturan tüm fiziksel 

etmenler tarafından sürekli uyarılma durumundadır. Bu etmenlerden 

biri de renktir. Renk görsel çevrenin algılaması, fizyolojik olguların 

birbiri ile bağlantılı olarak meydana gelmesi sonucunda ortaya 

çıkar. Renk ile ilgili fiziksel olguların başında ışık gelir. Işık ile 

rengin birbirinden ayrılarak incelenmesi olanaksızdır. 
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Rengin a l g ıl a n ab ilir özellikleri ise renk türü, renk doyg unluğu 

ve renk çeş ididir. Mekana hakim olan bu renklerin çeş i t li 

görünümleri ve etkileri va rd ır . 

A) Rengin Hacim Görünüşüne ve Boyuta Etkisi 

Renk kull a nımı me k a nı o l d u ğ unda n büyük vey a kü çük 

göst erebilir. Bu rengin hacime olan etkisinden kayn a kl a nma kta dır. 

Eğe r me k a nı oluştura n renkler s ı ca k renklerden seçilmiş ise mekan 

o lduğ unda n küçük görünür. Soğuk ve aç ık renklerden seçilmi ş ise 

mekan olduğ unda n büyük görünür. Mekanda bulunan s ıca k ve koyu 

renkler ya kın, soğ uk renkler ise uzak ve küçük etkisi yapar. Mekan 

yükse k göst erilmek ist eniyorsa düşey çizg ilerd en oluşa n kuvvetli 

renkler, g e ni ş göst erilmek ist eniyorsa yatay çi zg ilerd en oluşa n 

kuvvetli renkler kull a nılm a lıdır . 

B) Rengin Psikolojik Etkisi 

Mekan içe risinde birden f az la renk kull a nılmama lı d ır. mekanda 

çok sayıd a z ıt renk kull a nımı insa n üze rin de ist enmeyen etkiler 

bıra ktı ğ ı gibi kavramsa l huzursuzluk ya rat ır. Bu nedenle renk ve 

mekan bütünlüğ ü renk kull a nımında n doğaca k o lumsuz etkileri 

ortadan ka ldırır. Rengin doğ ru kull a nılmas ı ile de verilmek ist enen 

gö rse l ve psikolojik etki sağ l a nmı ş olur. 

Rengin insa n üze rin de ki ruh sa l etkil eri kı saca şöyl e dir . 

Kırmız ı, sa rı, turuncu hareket, ca nlılık neşe te lkin eder. Mavi, yeş il, 

mor gibi renkler ise sükunet ve ra h at lık te lkin eder. 

• 



Mekan üzerinde etkili olan renk, 

kullanılmamalıdır. renk kullanılmadan önce 

onu belirleyen eylem saptanmalıdır. 
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bilinçsiz ve amaçsız 

mekan içindeki amaç ve 

iç mekanlarda renk 

kullanımında dikkat edi lmesi gereken en önemli husus neye 

ulaşılacağını, amacın ne olduğuna karar verme ve hedefe uyum 

iç inde ulaşma olmalıdır. Bu durumda rengin malzeme ve mekanı 

etk il ernesinden çok malzemenin renk düzenine yön vermesi 

düşünülmelidir. 

2. Mekan Boyut ve Hacim 

Mekanlar genelde hacimle s ınırl andır ılmı ş yerlerdir. Farklı 

hacimiere sahip olan mekanların etkileri de birbirlerinden farklıdır. 

Büyük hacimler rahat ve ferah bir etki bırakırken, küçük hacimler 

ise samimi olmakla beraber sıkıcı bir etk i bırakır. Burada 

kullanılan mekanın kullanım şekli ve sunu lan objenin boyutu 

önemlidir. Eğer mekanda küçük obje ler kullanılacak ise mekanın 

küçük olmasında yarar vardır. Çünkü mekanlarda küçük objelerin 

kullanılması a lgıyı dağıtmadığı gibi mekan içinde objenin 

kaybolmasını enge ller. 

Büyük mekanlarda ise küçük objelerin kullanımı olumsuz bir 

görünüm teşkil eder. Bu nedenle mekanın hacmine bağlı olarak 

yapılan değerlendirmelerde hacime bağ lı olarak, hacimdeki 

nesnelerin de aynı oranda büyük olmasında yarar vardır. Bunun için 

de hacim ile nesneyi kıya slamak gerekir. Hacimleri mekanla orantılı 

olarak seçi lmi ş olan obje ler hacim olarak mekanla bütünleşirler . 

Hacimler mekanla orantı lı değil ise tezat bir görünüm ortaya çıkar. 

yani biri diğerine oranla algılama olarak etkin durumdadır. 



36 

Mekanda a l g ıl a m ay ı etkin kılm a k için obj e ile mekan 

a ras ınd a ki hacmi iyi be li rlemek gerekir. 

3. Ses ve Gürültü 

Mekanlar çeş itli yerl erd e bulun abilirler. M e k a nın bulundu ğ u 

o rta mın öze lli ğ i ora nın gürültülü ve gürül t üsüz olmas ını etkiler. 

Gürültü etkeni me ka nın kull a nılm a öze lli ğ in e göre önem 

kaza nır. baz ı mekanlarda gürült ü hiç önemli değ il iken ga leri, se rgi 

sa l o nl a rı ve sa nat atö lyeleri için önem taş ır. Dı şa rıd a n ge len 

gürül t ü bu gibi ortamlarda izley ici il e sa nat obj es i a ras ın da 

il e ti ş im kurulmas ını etkil er. Bu il et i ş imin sağ l a n a bilmes i iç in 

meka nl a rın gürül t üden en az etkilenecek ortamlard an seç ilmesinde 

yarar va rdır. 

Baz ı durumlard a ise ortama anlam kaza ndırm a k psikolojik 

etkiyi a rtıra bilme k ı ç ın öze l olarak ses lendirilir. Bu ise diy a l oğ un 

a rtmas ını sağ l a dığ ı gibi ps ikolojik etkiy i kuvvet lendirir. 

4. Çevre 

Çevre, me ka nl a rı içine alan sosya l ve fi zikse l yap ının bi r 

pa rças ı d ır . insa n baz ı durumlarda çevres ini değ i şt irme k ve beli rli 

etkinlikl eri, belirli yerl erde uygu lamak iste r . Bu durumda 

uygulamada bulunacağ ı mekan ile çevre koş ull a rının uyum halinde 

olmas ı gerekmekted ir. Aksi halde uyumsuz bir çevrede uyumsuz bir 

mekan, uyumsuz bir mekanda çevre ile bağdaşmaya n uyg ulamalar 

ortaya çıka r . 
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Çevre ve mekandak i uygulamalardan doğan uyums u z lukl ar ı 

ortadan kaldırabilme k için, insan ey lem ve davranışları ile çevre 

etkil eşiminin ince lenmesi gerekir. 

Çevreyi oluşturan bileşenler doğal bir denge içinded irler. Bu 

bileşenlerin etkil eşimi a l g ıl ama , düşünme, anlama, öğrenme gibi 

psikolojik süreçler ya rdımı il e o lmaktad ır . Ancak bu ince lemede n 

sonra çevre seçimini değerlendirmek söz konusu olabilir ve mekan ın 

fi zikse l veya görsel çevre içinde mi o lacağ ın a karar verilir. 



Üçüncü Bölüm 
SERAMiK HEYKELLERDE SIR, RENK VE DOKU 

1- SIR, RENK VE DOKUNUN SERAMiK HEYKELLERE ETKiSi 

S ır, renk ve doku seramik heykellerde isteni len değer ve 

ölçülerde kull an ıl an bir im kand ır. Bunlarda n s ır seramiğin 

mukavemetini a rtt ırdı ğ ı gibi, renk ve doku ile birlikte görse l 

etk inliği zeng inleştirrnek için de kullanılırlar. 

Seramik heyke llerde üç unsurun birlikte kullanılması şart 

değildir. Önemli olan seramik le bağdaşacak ve ona görünüşte 

estet ik, içerikte an lam verecek olan unsurlardan biri ile 

bağdaştırmaktır. Burada en önemli görev sanatç ıya düşmektedir. 

ll - SERAMiK HEYKELLERDE SIR KULLANIMI 

Seram ik metaryallerden hazırlanan sır her türlü seram ıgın 

üzerinin kaplanmasında kullanılan cam veya cams ı bir oluşumdur. 

Seramik heykellerde s ır, zorunlu olarak kullanılması gereken bir 

öge değildir. Bu nedenle s ırlı veya sırs ı z olarak yapılan seramik 

heykeller görse l etki bakımından birbir ler inden üstünlük 

göstermez ler. Bundan ötürü seramik heykeller s ırlı olarak 

yapılabildiği gibi sırsız olarak da yapılabil irl er. 
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Se ramik heykell erin s ırl anmas ın dak i amaç; eserin estet ik 

değerini artt ırarak görse l etk iyi güçlend irmek, bünyenin rengını 

gizleyerek s ır üzer inde renk uygulamasını kol ay l aşt ırm ak ve 

bünyenin mukavemetini sağ l ayarak ese ri toz, kir gibi d ı ş 

etkenlerden korumak olarak s ıra l anabi lir . 

Sera mik heykellere uygulanan s ırl ar, genellikle art ist ik s ırl ar 

olup, opak, mat, parlak yapıdadırlar. Bu s ırl ar renkli veya renksiz 

olabilirler. S ırın öze lli ğ i esere bağ lı olara k seç ilir . Seram ik 

hey ke ll erde mat s ırl ar ın terc ih ed ilmes inin nedeni ı ş ı ğ ı 

yansıtmaması ve a l g ıl amay ı kolaylaştırmasıdır. Parlak s ırl ar ise , 

ı ş ığı yansıttığından heykeli o lduğundan farklı gösterir. Bu sebepten 

özel durumlar dışında seramik heykellerde pek tercih ed ilmez ler. 

Seramik heyke llerde isteni len etkin in elde ed ileb ilmes i için 

s ır kull a nımı doğru ve bilinçli bir şek il de yapılmalıdır. Ge li ş igü ze l 

s ır kullanımı olumlu etk inin yanısıra olumsuz durumlarda 

yaratabilir. Bu neden le seramik heykellerde s ırı bilinçli bir şe kilde 

kull anab ilmek için sanatsa l duyar lılı ğ ın yanısıra teknolojik bilgi 

birikimine de ihtiyaç vardır. Ancak bu durumda deneyim ile 

pekiştirilmiş bilgiler il e s ır kullanımında olumlu so nu çlar 

a lın ab ilir. 

lll - SERAMiK HEYKELLERDE RENK KULLANIMI 

Heykellerde renk, görsel etkiyi artt ırm a k iç in kullanılır. 

Rengin kullanımı, bünye içerisine çeş i t li oks itlerin ve boyaların 

katılmasıyla gerçekleştirilebildiği gibi s ır il e birlikte de 

kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus heykelin 

an latmak i stediği ifade ve heykel renk bütün lü ğüdür. Bu uyuma 

dikkat edi lmezse heykel verilmek istenilen etk inin dışına ç ık ar ve 
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rengin hakimiyetine girer. 

Heykele zengin bir görünüm sağ l aya n renk, sa n a tç ının vermek 

i sted i ğ i etki ile bir paralellik içinde olma lı d ı r. Yani heykelde zengin 

görünüm sağ l a ma k ist erken, bu görünümün bir bütünlük iç inde 

olmasın a dikkat ed ilmelidir. Aksi halde eserde birden f az la a nl atım 

dili olmuş olur. Burada önemli o lan hangi dil ile ko nuş ul acağ ını 

be lirl emektir. 

Heykelde renk görse l olarak etki ett i ğ inde n, izleyic i üze rindeki 

ruhsa l etki de göz a rd ı ed il memelidir. rengin heykel üze rin deki 

etkileri görse l ve ifade gücünü arttırma kl a birlikte ona; hareketli, 

büyük, küçük, soğuk ve s ı ca k etkileri de verir. 

Formlardaki h a re ket lili ğ i, ca nlılı ğ ı ortaya ç ıka rma k istiyorsa k 

f orma uygun olarak ca nlı ve s ı ca k re nkler kullanma lıyı z . Formdaki 

bu ca nlılı ğ ı b as tırm a k istiyorsa k soğ uk renkleri se çm eliyi z . 

Örneğ in, mavinin koyu t onuna giden bir renk formumuzun hareketini 

biraz kesecektir ve f ormumuza hac im k aza ndıraca ktır. Heykel 

üze rindeki renk aç ıldıkça heykeldeki hareket ca nlıl aşaca k ve heykel 

hafifl eyecektir. Se ramik heykelde rengi hangi amaç iç in kull a nırsa k 

kull a n a lım renk form ile bağdaşma lı d ı r. 

IV- SERAMiK HEYKELLERDE DOKU KU LLANIMI 

Görse l aland a t oplu mun günde lik yaşa mın a giren se ramik 

heykel sa n a tı, hergün ve her düzeyde eskisinden çok daha f a rklı ve 

etkin bir biçimde kendisini hissettirme kted ir. Bu nedenle üç boyut lu 

ça lışma l a rd a görse l a l g ıl amay ı güç lend irme k, a ni a tımd a ese rle 

ilintiyi kurabilmek, renk etkisini yoğ u n l aşt ı rma k ve ese rin ruhsal 

etkisini a rttırma k iç in yap ı t üzerinde çeş i t li ça lı şma l ar y ap ılı r. 



Dördüncü Bölüm 

SERAMiK HEYKEL Y APlMI 

1- SERAMiK HEYKEL ÜRETiM YÖNTEMLERi 

Se ramik heykeller yapıldıkları malzemenin öze lli ğ inde n ve 

heykelin büyük-küçük, dolu-boş gib i yapısından dolayı farklı 

tekniklerde üretilebilirler. B ilin diğ i gibi se ramik heykeli o lu ştu ra n 

bünyeler; kil, porse len, şamotlu, çini gibi farklı teknik özelliklerde 

olabilir. Bu f ar klı öze lliklere sahip bünyelerden ay nı yöntem ile 

heyke l üretmek zordur. Bu neden le seramik heykellerde kull a nıl acak 

seramik malzemenin yapısına göre yöntem seçmek gerekmekted ir. 

Bu yöntemleri aşağıdaki gibi ele alabiliriz. 

1. içi Dolu Seramik Heykeller 

içi dolu heykel ve heykelciklerin üretilmesi M.Ö. 6000 yıl 

öncesine kadar bilinen bir tekniktir. Bu yöntemle üretilen heykeller 

çatlama ve kırılm a l a rın az o lm as ı iç in genellikle iri taneli 

bünyelere sa hiptir ler. Heykellerin içieri do lu olup yığma şek linde 

ça lı ş ılır ve heyke l yapım esnasında iskelet kullanılmaz. Bu teknikle 

üretilen heykeller genellikle küçük boyutlu ve ağ ır heykellerdir. 

içi dolu seramik heykel üretiminde en büyük sorun yapılan 

heyke lin çatlamadan kurutulması ve piş irilmes idir . Bunun için 

heykel yapılırken içinde hava boşlukları bırak ılmama lı ve çabuk 
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kurutulmama lıdır. Heykeller yap ılı r ke n malze me olarak ge nellikle 

iri ta neli doğa l kırmı z ı kil, şamot lu ça mur gibi bünyeler kull a nılı r. 

Kull a nıl a n ça murun se rtli ğ i deri kıva mında o lma lıdır. Sert çamurlar 

ça lı şma z orluğ u ya ratırke n yumuşa k ça murlar çökerler. Bu durumda 

heykellerde kull a nıl aca k ça mur kıva mı, ça murun t eknik öze llikleri 

ve heykelin formuna bağ lı olarak seçilir. 

2 . içi Boş Seramik Heykeller 

iç i dolu heykellerin içinin sonrada n boşa ltılm as ı şe klind e 

ya pıl a bile n içi boş seramik heykeller bunun y a nınd a , döküm te kni ğ i, 

plaka te kniğ i, sucuk te kniğ i, ka lı ba basma te kni ğ i ve heykelin içine 

hafif ve ya nıc ı maddeler doldurmak suretiyle de ya pılır. 

Bu t ekniklerde uygul anan seramik ça mur bünye uygulanan 

te kniğe göre değ i şe bilme kted i r. Ö rn eğ in, döküm te kniğ inde sulu 

ça mur kull a nılırke n, ka lıba basma te kniğinde hem şamotlu hem de 

kırmı z ı ça mur kull a nıl abilme kted i r. Bu heykeller içi dolu se ramik 

heykellere naza ran daha hafi ft irler ve da ha zor ya pılırl a r. Fakat 

kurumada ve piş irmed e daha az za iyat vererek pe kişmiş bir bünye 

oluştururl a r . Heykel boyutu ise yapım te kni ğ i ve pi ş irim şa rtl a rının 

e lve rdiğ i ölçüde ya pılır. 

içi do lu heykel t e kni ğ in de görülen çat lamalar ve fırınl a ma 

esn as ında ki kırılm a l a r bünyenin ince o l duğ u ve de ru t ubeti kolay 

attı ğ ınd a n bu t eknikte f az la görülmez. içi boş se ramik heykel 

ya pımınd a teknik sa n atç ıyı s ını r l amaz. Sa n atç ı heykelini iç i boş 

o lu ştura bilmes i iç in bir kaç te kni ğ i birlikte kullanabilir. 



Beşinci Bölüm 
TÜRKiYE'DE SERAMiK HEYKEL 

1- TÜRKiYE'DE SERAMiK HEYKELiN GELiŞiMi 

Türkiye'de se ramik sa n atının çok eski bir geçmişi olmasına 

karşın se ramik heykel olgusu oldukça y enidir. Seramik heykel 

sa natının gecikmesinin nedenleri, sera mik sa natının kap ve mimari 

süsleme sa natından kurtul amamas ı ve hey kel sa n atına yaba n c ı 

olmasıdır. Diğer bir etken de se ramik teknoloji ve biliminin 

Türkiye'ye geç gelmesidir. Bu sa natın Türkiye'de başlamas ı ı 950'1i 

yıllara rastlamaktadır. Aynı dönemde isma il Ha kkı Oygar ve Füreya 

Koral se ramik sa n a tını kull a nım a maç lı kap sa n atının dışına 

taşıyara k özgün eserler oluşturmaya başlamış ve Füreya Koral ı 95 1 

yılınd a Paris'te ve ista nbul Maya Sa nat Ga leri sinde ilk seramik 

se rgisini açmıştır. Bunun yanında özel seramik atölyes ini de açarak 

bu konunun öncülerinden olmuştur. 

Türkiye'de se ramiğin geleneksellikten çıkıp, i ş l e vse l yönünü 

e ndü str iye bır a k a r a k sanat yapıtlarında özgün ese r olarak 

kull a nılmas ı ve bir sa nat dili olarak ortaya çıkması kol ay kabul 

ed il e me miştir. Çünkü insa nın sanat ve çevrede n mutluluk ve 

süreklilik gibi çok sade beklentileri vardır. Ne v ar ki bu 

beklentilere ulaşabilmek o kadar kolay değildir. Nede ni ise yenilik 

in san ın hem i s teğ idir, hem de a lı şkan lıkl arı nı tehdit ed ic idir. Bu 

açıdan bakılınca süre kli yeniliği arayan sanat ı ve hı z l a değişen 

insa n ile çevre arasındaki ilişki karmaşık bir boyut kaza nır. Ancak 
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bu kabullenme sanat kültürü ve eğ itiminin a rtmas ı ile olmuştur . Bu 

konuda sa n a tç ıl a rın özverili ça lı şm as ı sonucu görece li de olsa bir 

başa rı sa ğl a nmış tır. ilk dönemlerd e soyut se ramik heykelin 

a nl aş ılm as ı ve yo ruml a nmas ı ço k zo rdu . Günümüzde de ta m 

a nl aş ılmı ş d eğ ildir. Fa kat a nl aş ıl a ma m as ı v a ro lmayı ve üret imi 

e nge ll eyeme miştir. Burada as ıl sorun izleyicinin bu sa nat a ya ba n c ı 

olm as ıdır. Sa n a tın kültürl enmenin d ı ş ınd a öze l bir duy a rlılık 

o lduğ unu kabul etmemiz ge rekir. Sa n a tı t oplumsa l, anca k göz lemci 

de sonianan bir olgu olarak kabul etmeliyiz. Bunun için büt ün ülkede 

sa n atç ı ve a lı c ı ili ş ki içinde o lma lı d ır. Fakat Türkiye'de bu konu 

henüz t am çözüme ul aşma mışt ır. Toplumun kültür ya pıs ı, eğ itimi, 

öğ re timi ile sa n a tç ıl a rımı z ın yet i şmes ini koş ull ay a n kültür o rta mı 

az dır . Bir sa nat ese rinin orta ya ç ıkm as ı, sa n a tç ının mesajının 

anl aş ılm as ı için sa n a t ç ı il e izleyi cinin a ynı kültür o rt a mının 

üyeleri olmas ı gerekir. Bunun için de eğ itim ge reklidir. Çünkü 

sa nat sa l olgu tüm va rlı ğ ı ile bir üst ya pı kurumudur yet erli ve 

gerekli eğ itim olmadıkça a l g ıl a n a maz. Se ramik heykel sa n at ı kı sa 

sürede hı z l a ge li ş tiğ ind e n bu konuda yete rli eğ itim ve ril e med i ğ i 

gibi se ramik heykellerin biçimlerini ta nı taca k bir kül t ürel t aban 

o lu ş turul a ma mı ş tır. Bu se bepte n se ramik heykel k a vra mı ve 

ürünleri izleyici üze rinde bir soru olarak askıd a k a lmış tır. Se ramik 

heykel sa n a tının a nl aş ıl a ma mas ının nede nlerinden bir di ğe ri de 

f igüratiften ziyade soyut , özg ün ve kavra msa l olarak ya pılmas ıd ır. 

Bu da izleyici ile sanat eseri a ras ında ki diyalog kopukluğ una neden 

o lma kt a dır. 

Bugün Türkiye'de se ramik heykel sa n a tı güze l sa natl arl a 

uğ raşa n kuruml a rın ve insa nl a rın a rtmas ı il e belirli bir düzeye 

ge lmeye ça lı şma kta dır. Fa kat, bu çaba kiş ise l gayretlerden ileriye 

gide memektedir. Seramik heykel sanat ı n ın günce l hayat içinde 

gerçek yerini alabilmesi için resmi ku rul uş l ara , medyaya ve öze l 

ga lerilere büyük sorumluluk düşmektedi r. Özel ga leriler res im ve 
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diğe r sa natlar dışınd a se ramik heykel sa n a tına da daha faz la yer 

vererek, s anatı ta nıtma k ve h a lkı a ydınl atma k a çı s ınd a n üze rine 

düşe n görevi yerine getirmelidirler. 

Devlet ise sadece yıld a bir kez açtı ğ ı y a rı şma ve sergi ile 

olay ı desteklemeye ç a lı şm a kt a dır. Fa kat bu dest ek yet ersiz 

ka lma kta dır. Dünya nın bir çok ülkelerinde resim heykel müze lerinin 

ya nı s ıra se ramik müze leri de bulunma kta dır. Türkiye'de ise çağdaş 

anlamda se ramik müzesi henüz açılm a mı ş tır . Önce likle bu konuda 

mü ze açılmas ı gerekmektedir. Çünkü insa nl ar bugünü yaşa rke n 

geçmiş ini de bilmeleri ge l eceğe yön vermeleri a çı s ından gereklidir. 

Türkiye'de se ramik sa n a tç ıl a rı özg ün ese rler verebilmek için 

resmi kurumların ya da öze l kurulu ş l a rın deste ği ile varlıkl a rını 

sürdürebilmektedirler. Çünkü se ramik heykelin sanat piy asas ı bir 

kuruluşa bağ ı ms ı z olarak sa n a tç ının ayakta durmas ı iç in yet erli 

değ ildir. Bu konuda sa n a tç ı l a rın birlikte li ğ ini sa ğl a y a bilme k iç in 

Türkiye'de yeni de olsa konu ile ilgili derneklerin kurulmas ı olumlu 

bir ç a ba dır. 

Türkiye'de se ramik sa n at ı bütün olumsuzlukl ara r ağ me n 

va rlı ğ ını figüratif ve genelde soyut ese rler olarak sürdürmeye 

devam etmektedir. Bireyse l olarak değe rl e ndirdiğimi zde bu eserler 

belli bir düzeyin üze rinde olup, d iğe r ülkelerle ya rı ş ır durumd a dır. 

Fakat öze l çabalar, genel durumu değ i ştirmeme kte dir. Ülkemizde 

yeni olan seramik heykel sa n at ı ka rş ıt düşünce l e ri de doğurmuştur. 

Baz ı izleyiciler ve sanat yarumc ul a rı plast ik ve estetik kurallara 

uygun değe rl e r taş ı sa bile seramik malze meden ya pıl a n eserl eri 

se ramik heykel olarak kabullenmeyip p iş mi ş toprağ ın fonksiyonel 

a maç lı biçimlerin dış ınd a kull a nılmas ın a karş ı ç ıkma kta dırl a r . Baz ı 

çevreler ise sa natın ve heykelin malze me s ınırını aştığ ını, her tü rlü 

malze meden heykel ya pıl ab il d i ğ ine göre se ramikten de heykel 
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ya pıl a bilir diyerek o l ayı benimsemekted irler. Bu ta rtışma l a ra neden 

olan seramik heykel deyimi çok çağdaş bir deyimdir. Geçmişte böyle 

bir şey olma dığında n seramik heykel ta rt ı şmas ı da yoktu. Fa kat 

ya pıl a n ese rleri kap sa n atınd a n ay ırma k ese rlerin heykel e ndişes i 

t aş ıyıp malze mes inin se ramik o ldu ğ unu vurgul amak için t üm 

dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de bu adla belirtilmektedir. Burada 

malze meyi ta nıtma nın ge reğ i, heykel sa natında diğe r malze meler 

kadar kull a nılmaya n seramik malzemeyi ta nıtma ktır. 

Bu konu üzerinde t a rt ı şma l a r olmas ın a rağme n seramik heykel 

sana tı bireyse l ça lı şma l ar l a da olsa belirli bir yere ge lmi ştir . Bu 

nedenle se ramik heykeller Türkiye'de iç mekanlard a sanat sa l obje 

ve dekoratif öge olarak kull a nım a l a nı bulurken dış mekanlarda da 

se ramik heykel olarak yerini a lmışt ı r. 

ll - T ÜRKiYE'DE SERAMiK HEYKEL SANATI ÜZERiN E DÜŞÜNCE 

VE YORUMLAR 

Seramik heykel, i ş l evse l se ramik ile var olup onunla birlikte 

ge li şe r e k bug ünkü durumu na ge lmi şt ir. Ge neld e soyu t 

bi ç imlendirmey e d a y a nır ve heykel e ndi şes i ta ş ır, Sa n a tç ı 

d uyg ul a rını, dü ş ünce l e rini, plast ik ve estet ik k ayg ularını ese rine 

ya ns ı t ır. Bu sa n at ın i ş l evse l sa nat içinde n ç ıkmas ı, aynı te kn oloji 

ile yapılmas ı sa nat çevresi ve top lumda se ramik heykel h a kkınd a 

fa rklı düş ünce ve gö rü ş l er i doğ urm uştur . Baz ı sa nat çevreleri 

se ramik heykel ifades ini kabul etmezken, b az ı çevreler ise 

malzemenin sa n a tı s ınırl ayamayacağ ını ve sa n a tın malzeme s ınırını 

aştı ğ ını belirterek bu sa nat ı desteklemektedir. 

Aynı görüş doğ rultus unda Güngör GÜN ER düş ünce le rini şöyl e 

ifade eder. " B ilindiğ i gibi se ramik çok yönlü olarak kull a nıl a n bir 
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Resim 16: Füreya KORAL, Seramik Heykeller 

Aynı görüşte olan Füreya KORAL ise ;"Bir ressa m, bir 

heyke ltraş, bir şa ir, bir yazar, bir müzisyen, bir tiyatrocu ned ir? Ne 

yapıyor? Kendi iç dünyasını, kendi üslubu ile, kendi gözü ile 

gördüklerini ve hissettiklerin i eserine yansıtıyor. Eserin malzemesi 

ne olursa olsun, kendi dünyasını başkaları ile paylaşmak istiyor, 

kendine göre bir yol çiziyor, bir il et i ş im kurmay a ça lı ş ıyor. 

Yirminci yüzyılda, görsel sanatlarda malzemeler çoğaldı. Mermer 
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yerine bir çok sentetik malzeme çıktı, yağlıboya yerine akrilik vs. 

boya türleri ile resim veya heykel yapılıyor. Çivilerden yapılıyor, 

otomobil parçaları presten geçirilip heykel oluyor. Oluyor da 

seramik her nedense, resim ve heykel yanında ikinci planda kalıyor. 

Dünyanın her tarafında resim, heykel serg ilenen galerilerde bir 

seramikçinin eserleri sergi lenm iyor. Ancak, bir ressamın veya 

h eyke ltra ş ın seram ikl eri sergileniyor. Neden? Hala se ram ik 

dekoratif sanat, onun için belli bir iki galeride serg ileneb iliyor. 

Oysa, bir resim de dekoratif olabi lir, bir seramik de resim veya 

heykel niteliğini taşıyabilir. Bir çe li şk idir gidiyor, bunun 

tartışmasını her yerde yapmışımdır" (KORAL, 19 82 , s.S) . 

demektedir. 

Günümüzde seramikten yapılmış heykeller ile heykel sanat ı 

arasındaki s ınırı belirlemenin zor olduğunu söy leyen Melike KURTiÇ 

Türkiye'de çağdaş seramik sanatın ın daha çok serbest seramik 

alanında bireysel çalışmalarla kendini gösterdiğini belirtir. 

"Çağ ımı z ın hızla değişen toplumsal kültürel ve ekonomik yapısı 

içinde sanat olgusunun da çok çarp ıc ı akım ve çeşitlemelerle 

karşımıza çıktığı ve güzellik kavramının ne denli şaş ırtı c ı 

değişmelere uğradığı kuşkusuz. Sanatın da bugün bilim örneği 

biribirinden çok farklı bölümlere ayr ılm as ını çağımızın 

özelliklerinden sayabilir iz. Fark lı akımlar ın biribiriyle çarpıştığı 

yeni an l atım yol ve yöntemlerinin denendiği bir dönemde yaptığım 

seramikle heykel sanat ı aras ınd aki sınırı çizmek biraz zor. Serbest 

yapılmış bir seramik form, buna "serbest duran plastik" de 

diyebiliriz, seramiğin maddesi gereği, biçim verilerek yapılmış 

çalışmalardır. Heykelin klasik bir tanımı olan "Oldukça sert bir 

maddeyi oymak ya da kesmek" tanımı dışında kalırlar. Fakat bu 

tanım da o günden günümüze değin değişmelere uğradı. Rodin" in 

"Biçim vermeyi" kesin bir anlatım aracı olarak ele almasıyla 

heykel sanatı da yenilik geçirdi. Kısaca ve en azından heykeli 

ı 1 J r i a ..... ~ t ., ~ı ;{ r. . 
.. , • • \AJ\ 



sı 

boşluğun ve kütlesel parçaların sanatı olarak a ldığımı zda yaptığım 

seramik plastiklerle ortak bir yön çizilebi lir. Seramik betimleyici 

bir sanat değildir. 20. yy.'da heykel sanat ı soyut boyutlardaki 

an l at ımıyl a seram ıgın çağ l ar boyunca süre n soyut özüne 

yaklaşmıştır." (KURTiÇ, 1982 , s.28). 

Resim 17: Melike KURTiÇ ABASIYANIK, 26 x 25 Cm, 1974. 

Günümüzde halkın tam anlamıyla seramik sanatın ı ve seramik 

heykeli tanıyıp anladığı söylenemez. Bu nedenle seramik sanat ı ve 

seramik heykel olgusu fazlaca tanınıp gereği gibi 
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be nimse nm e mi ş tir . Konu h a kkında h a lkımı z ın eğ i t ilmes i ve 

bilinçlenmes i ge re kti ğ ini be lirte n Tülin AYTA' şöyle der; "Üret im 

ve kull a nım konul a rınd a ileri ülkelere göre pek de geri almad ığ ımız 

se ramik orta mında , sa nat sa l ürünler in de a ynı düzeyde sevili p 

benimse ndiğ ini ve a nl aş ıl d ı ğ ını söy lemek güçtür. Hatta , h a lkımı z ın 

bir ba kım a şa rtl a nmı ş lı ğ ı, onu ö rneğ in, bir heykeli vazo gibi 

görmeye ba ze n f arketmeden de olsa küllük gibi kull anmaya 

it mektedir. Entellektüel ya da sa natsever olduğ unu il eri süren, en 

az ınd a n öyle görünen pek çok ki ş i de bu eylemi defalarca gözlerimle 

görmüşümdür. Hal böyleyken, henüz gerçek sa n a tın ve sa nat eserinin 

ne olduğ u bilincine e ri şememiş , bu konuda eğ itilme miş h a lkımı zd a n , 

pi ş miş t opraktan ya pılmı ş bir sa nat ese rini gerçe kten a nla mas ını, 

onu içt enlikle sevmes ini ve ona ge reken sa yg ıyı göst ermes ini 

bekl ey emeyi z. Pi ş mi ş to prakta n, a lı ş ılm ı ş ge nel t a nımıyl a 

se ramikten bir sa nat ese ri y ap ıl d ı ğ ınd a , çok il g inç ve 

düş ündürü cüdür ki, bi zzat sa nat çevrelerini oluştura n ya da ona 

ya kın ki ş il e rde n bile "bu ned ir?" şe klin de soru yönelmekted ir. 

Örneğ in, res im ve heykel sa n a tınd a ge lenekse l malze melerin 

t amamen d ı ş ınd a , yepyeni malze melerl e ça l ı ş ılm as ı hiç de 

ya dırganma dığ ı halde , pi ş mi ş t oprak kull a nım amaç lı biçimlerin 

dı ş ında , tıpkı bir resim ya da heykel gibi pl astik ve es t et ik 

kura ll a rı uygun d eğe rl e r taş ıy a n sa nat ese rl eri y a pımınd a 

kulla nıldı ğ ınd a buna k a rş ı ç ıkm a eğ ilimi görülmektedir. Ga riptir ki, 

ülkemizde s ık ka rş ıl aş ıl a n bu ta vı r daha çok resim ve heykele ya kın 

çe vrelerde n ge lmektedir. Oysa , sa nat d ünyas ın da ki en ünlü 

u sta l a rın, sa nat yaşa ml a rı boyunca za man zaman piş miş toprakl a 

denemeler y a ptıkl a rını görüyoruz. Bu uyg ul amalarda bi zim ana 

maddemiz tıpkı bir ressa mın t uvali , boya l a rı ya da heyke l traş ın 

taş ı, demiri, bronzu gibi ya lnızca bir a nl atım malze mes i olarak 

kull a nılm a kt a dır. Eğe r bir y ap ı t , y ap ımınd a kull a nıl a n 

malze melerden ötürü " sa nat eseri" ni te li ğ ini k aza nıyo rsa hiç 

şüphes iz bu bir ya nıl g ı da olsa, " p işm iş toprak" plastik sa nat mıd ı r 
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sorunu tart ı şılabilir. Oysa, son yıllarda üstü örtülü bir şekilde 

tart ı şmas ı yapılmak iste nen ve henüz aç ıklıkl a kabulü nden 

kaçınılan; öğrenimi ve mesleği seram ik sa natı olan kiş il er in, 

pişmiş toprak ve plastik sanat eseri üretecek sa natçı niteli klerine 

sahip olup olmadığıdır. 

Sanat ı günce l yaşamın so lu ğu iç inde özümlemiş batı 

toplumunda bu gibi tartışmalar yapılması gereği duyulmamaktadır. 

Burada asıl önemli olan bizzat sanat eserinin kendisi ve sanatç ıdır. 

Yoksa malzemenin kendisi değil. Çünkü sa nat eseri o lduğunu 

belirleyen yapım malzemeleri değil, geçmiştem günümüze sürege len 

evrensel sanat kuram l a rıdır" (A YT A, ı 985 , s .ı O). 

Görü lüyor ki sanat l ar ın birbir ler inin s ınırlarını zor l adığı 

günümüzde sanatı malzeme ile s ınırl amak , malzemesinden dolay ı 

bir sanat ı ve eseri y arg ıl amak haksız bir yakl aş ımdır. Asıl 

araştırılması ve belirlenmesi gereken sanat ın iç eriğ i, günce ll iğ i, 

çağdaşlığı ve plastik l iğidir. Heyke lin neden yap ıl dığ ı, yapılan 

sanatın heykel sa nat ı mı, seramik heykel mi olduğu önemli değildir. 

Aynı görüşü paylaşan Şeyma REiSOGLU çal ışma larını şöy l e 

tanımlar; "Farklı akımların o luşturduğu yeni a nl atım biçimlerinin 

denendiği günümüzde yaptığım seramik ile heyke li birbirinden 

ay ırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben çamuru , onun 

geleneksel i ş l evini kırarak, duygu ve düşüncelerimi yüklediğim bir 

araç olarak görüyorum. Amacım yaşanan bir hareket biçimini ortaya 

koymak, kişisel ve sanatsa l bir plastik an l atıma varabilmek. Bunun 

adına ister seramik ister heykel deyin. Ben bu kavramları yaptığım 

i ş l erde birbirinden kopuk görmüyorum. Eğer heykeli yontu diye 

adlandırırsanız ben yontarak değil ell eyerek , çağaltarak 

oluşturuyorum. Boşluğun ve kütlelerin sanat ı günümüzde farklı 

teknikler ve anlatım l arla ifade edilmektedir. Çalışmalarım pişirme 
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ve oksitleme gibi teknikleriyle se ramiğe y a kındırl ar. Ama 

oluşumlarıyla heyke ldir. Bence bu pek önemli değil. Bu yapıtın 

çağıyla kurduğu bağın sağlam lı ğ ı ç ıktığ ı kültür ortamını özümsemiş 

olması, plastik özgünlüğüdür önemli olan. " (REiSOGLU, 1 990, s.80-

82). 

Resim 18: Şeyma REiSOGLU NALÇA, Adsız, 230 x 320 x 90 Cm., 1992. 
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Se ramik malze mes ini üç boyut lu bir a nl atım a rac ı olarak 

kull anan, ese rl erini o lu şt ur urken heykel yap ımın da ki bütün 

kayg ıl a rı duyduğunu belirte n Candeğer FURTUN, seramik heykellerini 

ta nıml a rke n ese rl erinin kap sa n at ı il e il g isi o lm ay ıp se ram ik 

malzemeden ya pıld ı ğ ını söyler. " Sa nat ın s ınırl a rı a rt ık eskisi kadar 

kesin değ il, birbirinin içine tamame n g i rmiş. Se ramik sa n a tı Pop 

sa n a tınd a n Soyu t D ı şa vu rumc ul a rda n, Kon s trük t ivİ s tl e rd e n 

etkil endi. O nl a rın f orm özg ürlükl er ini, yü ze yd eki at ılıml a rını 

uyg ul a dı. Eski ge leneki ere s ı rt çevirerek yeni b a kı ş aç ıl a rın a 

yöneldiler. Sanatl ar birbirinin içine gird i ve eskisi kadar köşe li ve 

s ınırlı değ il." (Maçka Sa nat Ga lerisindeki Söyl eş i 1 988) . 

Resim 19: Candeğer FURTUN, Figür "6" , 63 x 45 x 2 1 Cm., 1988. 
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Se ra mi ğ in sa nat yönüy le o l duğ u kada r, fe lsefi yönü ile de 

ağ ırlıklı olarak uğ raşa n Atilla GALATALI; se ramik sa n at ında ye ni 

biçimler yaratma i steğ iy l e soyut sera mik heykeller yap ılı r k e n 

se r a mı g ın öz ün de n uza kl aş ıl ara k k a rı ş ıklıkl a r y a r at ıl d ı ğ ı 

d üş ünces inded ir. " Se ramik Sanat ı, anca k çağ ımı ıd a soyu t sa nat 

k a vr a mının aç ıkl a n ab ilm es iyl e dikkat i çekerek, ünlü Res im ve 

Heykel u sta l a rının değ i ş ik a nl at ım malze mes i olarak plast ik 

değe riyl e popüler nite likler kaza nmışt ır. Anca k kull a nımı yani öz 'ü 

dış l a mış olan bu çağdaş sa natç ıl a rın se ra miğ in kl asik t emeline de 

y önelerek, aş ırı ni te likl er taş ı ya n p l ast i ğe y ö n e lmi ş özg ür 

yo ruml ama l a rı ka rış ıklık yaratma ktad ı r. Bu noktada önemli olan, bir 

çömlek yo ruml a nırke n iç boş luk bu lunmas ın a rağme n iç boş lu ğ un 

bağ l a nt ı s ınd a ki kull a nım öz 'ünün d ı ş i a nmış o lmas ı d ır. Bu önemli 

a yrın t ı bilinmeden sera miğ in ta mamen soyut çağdaş boyutuna 

h az ırlık s ı z yönelmek isteye n sa n atç ıl a r da a yrı ca bir ka rı ş ıklı ğa 

neden olma kta dırl a r. Ta mamen se ra miğ in soyut boyut una yönelen 

sa n atç ı da ya pıl a n i ş in gerçeğ inin f a rkın da değ il se ve kendini 

aç ıkl a mıyo rsa k a rı ş ıklık sa n at ı izleyeniere kada r ineb iliyor. Bu 

çe li ş iklikl e rin sonunda hiç bir ifade taşımaya n özg ün biçimlerin 

ortay a ç ıkt ı ğ ını görüyoruz. Burada önemli olan husus, Sa n atç ı 

Se ra miğe t amamen soyu t ni te likle ya kl aşt ı ğ ın da n öz 'le birlikte 

te mel ya pı ay a kl a rının a l t ın da n kaym a ktad ır ve bir anda plastik 

görse l boyu t la ka rş ıka rş ı ya ka lır . Se ramik h a kkınd a ki bilgileri ona 

pek ya rdımc ı olmaz lar. Teknik sorunlar, estet ik sorunl ar ta mamen 

değ i ş iktir" (GALATALI, 1985 , s.97-98). 

Günümüzde san a tç ıl a rın yeni biçimler ya ratma düş ünces i ile 

yapt ıkl a rı soyut se ramik heykeller özgün biçim ifades inin ya nıs ı ra ; 

bil g i, deney ve yet enekl er inin pe ki şt i r ilm es i il e o rta y a 

konu lm a lıdır . 
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Resim 20: Atilla GALATALI, Seramik Form. 

Sad i Diren seramiğin sanat olmasın ı sağ l ayan nedenleri 
yüzeysel ve hacimsel konuların iç içe olmas ı, resim ve heykel 
kurallarını kapsaması, tekniğin ustaca kullanılmasına bağlar. 

"Yüzeysel seram iklerde desen, renk, kompozisyon, hacimli 
seramik lerde biçim ile ilgili kurallar uygulandığı ölçüde seramik 
sanat olur. Seramik, resimdir, heykeldir, sanattır. iki ögenin 
istenilen sonucu verebilmesi seramik teknolojisini ve de ateş i çok 
iyi bilmekle mümkündür. Seramik sanatı resim, heykel ve tekniğin 

birleştiği odak noktasıdır" (DiREN, ı 989, s.4 ). 
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Resim 21: Sadi DiREN, Seramik Form. 

Türkiye'de izleyici ve sanatçının gelenekse l a lışkan lı ğın dışına 

çıkamadığından dolayı seram i ğin sanat olarak tanınmasının uzun 

yıllar a ldığını belirten Beril Anılanmert bunun nedenini e l eştirmen 

ve sanatçılara bağlar. 
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Resim 22: Beril ANILANMERT, Seramik Form, 59 x 46 x 23 Cm., 1991. 

"Sorunun ya ratıda olması, sanatçının yeteri kadar biçimi e 

ilgilenmemesi, kimi nedenlere dayanır. Seramiğ i zanaattan 

kopartıp, sanat kimliğine kavuşturabilme çaba l arının, çok yakın 
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yıll arda (1 950 '1i yıllar) baş l ad ı ğ ını gözön ünde tutarsak, b ir 

geleneksellikten kurtulman ın zor lu ğu gü ndeme ge lir. Nedir 

geleneksel a lışk an lık ? Biliyoruz ki; sera mik insa n yaşamına 

"kullan ım eşyas ı" diye giriyor. Sonra , mimaride süsleme e lemanına 

dönüşüyor ve tasarım kavramıyla tanışıyor. Seramiğ in bir sanat 

yapıtında, herhangi bir malzeme gibi görü lmeye başlaması, uzun 

zaman a lır . Bu yüzdendir ki; Türkiye 'de 'özgün seramik form' kolay 

onaylanamamaktadır. iz leyic i, ge lenekse l a lı şka nlığın dışına 

çıkamadığı gibi, sa n atç ı da yeterince ç ıkam ıyor. Üstelik Türkiye, 

seramik sanatının yurt dışındaki ge li ş imini de pek iy i bilmiyor. 

Karan lıkta yürüyor. Bu, zoru başarma sürecinde, en büyük enge ldir. 

Bir de ş unu söy lemek istiyorum. E l eştir i, sa n atç ıd a n kaynakl anan 

sorunl ar nedeniyle köre imi ş olabilir. Fakat, böyle bir başıboşluğu 

yine de, e leştirmen l ere bağ l amak gerek ir. Se ramik sa natı; resim, 

heyke l ve özgün baskıdan çok ayrı bir konu değildir. Onlar için ne 

yazıyorsan, se ramik için de yazabilirsin. Ama bakalım, se ramik 

sa n atını çağdaş sa natın neresinde görüyorsun ve Türkiye'de nereye 

oturtuyorsun? Bunu deneyen tek eleştirmen bile çıkmadı. Dünyadaki 

seramik sa n at ını, Türkiye'de izleyen kaç kişi sayabiliri z? Kapalı 

devre yorumlarla, i ş in üstesinden ge lemeyiz. (ANILANM ERT, 1992 , 

s.72). 

Heykell erind e seramik ile metal, taş gibi malzemeleri 

birleştirerek bir bütünlük sağ l ayan Azade KÖKER seramik 

malzemesini bir araç olarak görmektedir. "Malzemenin somut 

olarak var oluşunu en iyi kanıtlayan bir sanattır heykelcilik. Heykel, 

an lam ve malzeme bütünlüğüdür. Yani, an lam zeng inliğ i, malzeme 

zeng inli ği demek değildir. Kimi zaman az malzemeyle çok an lam, 

çok malzemeyle az anlam elde etmek o l asıd ır."(KÖKER, 1989 , s.39). 
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Resim 23: Azade KÖKER, Augur ll, 1991. 

Seramik heykel sanat ı teknolojiye bağ lı olarak gelişen ve 

teknolojiden bilimsel destek alan fakat sanatçının özgür düşünce ve 

duygusu ile şekil l enen bir sanattır. Çağ ımı z teknolojisi ile 

desteklendiği için günceldir. 20. yy. sanatı olarak geleceği açıktır. 

Sanatçı eserin i oluştururken yaşadığı çağın ı yoğurarak onu 
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şe kill e n d irme kted i r. Bu sebepten seramik heykel çağ ının d ı ş ın da 

değ il, çağ ının içinde ve çağ ını te msil etmektedir. 

Se ramik heykel sa n at ının ortaya koydu ğ u yeni t eknikler; 

te kn olojik olanakl ar, şe kill e n d irme ve te knik imkanlar get i rd i ğ i 

gibi sa n atç ıy a çağ ının malze mes i il e düş ün ce l e rini sunma ve 

eserini aynı malzeme ile ta nıtma o l a n ağ ı vermektedir. 

Ta mamen özg ür ve bağ ıms ı z bir sa nat d a lı olan se ramik 

heyke lin a m ac ı; in sa nı ma nev i y önde n y a k a lıy a r a k onu 

h eyeca nl a ndırmaya , yüce lt meye ve her ba kımda n daha etkili olmaya 

sevkedecek bir disiplindir. Bunun için ki ş i y i etkil emenin yo ll a rını 

arar. Soyu t ve fi gürat if sembo lleri en etkin bi çimde s unma yı, 

ge reğ inde herh angi bir ge rçeğ i daha ça rp ı c ı hale getirebilmeyi, 

eseri biç im ve düze n değ i ş ikli ğ ine uğ ratmayı amaçlar. 

Se ramik heykel sa n at ı, ı 9. ve 20. yy. ge lenekse l se ramik 

sa natın a yeni yoruml ar, yeni değer le r getirmi şt ir. Çağdaş insa n ve 

toplumun; daha yüce , daha mutlu, daha uya nık ve verimli ka lmas ın a 

etken olan se ramik heykel sa n a tın a ge re k t i ğ i biçimde sa hip 

ç ıkılma lı d ır. Gün geçtikçe daha çok ta nın a n, benimse nen ve varlığ ı 

kabul edil en se ramik heykel sa n at ı, Türk sa n a t ç ıl a rı ve 

e l eş tirm e nl e ri t a r a fın da n konuy a daha duy a rlı bir şe kild e 

y a kl aş ıl a r a k d eğe rl e ndirilme li d ir. 



Altıncı Bölüm 
SERAMiK HEYKEL UYGULAMALARI 

1- UYGULAMASI YAPILAN SERAMiK HEYKELLERiN YORUMU 

Yapılan uygulamalarda seramiğ in bilinen i ş l evse lli ğ inin dışına 

ç ıkıl arak görse l plastik yapı içerisinde özgün , soyut biçim ve 

an l at ıml a r yaratılmaya ça lı şı l m ı şt ır. Bu an l at ıml ar l a ilgili olarak 

yapılan i ş l er , seram ik sanat ının içinde bulunduğu koşullara 

uygunluk gösterirler. 

Eserlerin oluşturulmasında kullanılan malzeme ve tekn ikle öz 

ve biçim birliği o lu şturu lmu ş olu p seramiğ in kendi malzeme 

değerleri içindeki güze lli ğ i aranm ı ştır. Bu sebepten eser yapılırken 

ı ş ık-gö lge , kütle-hacim, do lu -boş , açık-kapa lı, derinlik ve renk gibi 

unsurlar dikkate a lınmı şt ır . Uygulamalarda seramik malzemesinin 

sağ l ad ı ğ ı organik yüzey (malzemenin öz yapısını o luşturduğ u görsel 

yüzey) bozulmamaya dikkat edi lerek onun bu o l anağ ınd an 

yararlanılmıştır. 

Eserlerde malzeme kadar; biçim, içerik , plastiklik ve tekniğe 

de önem verilmiştir. yapıtlarda konu tek başına biçimi 

be lirl ememiştir. içerik ve uygulama diğer sanatsa l unsurlarla 

beraber biçimi o lu şturmuştur. Burada ortaya ç ıkan biçim; duygu, 

düşünce ve ruhsal ifadeden oluşan gerçeğin parçasıd ır. 
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Ese rl erin uyg ul a mas ında görülen biçim değ i ş iklikl e ri öz ün 

değ i ş iminde n ka yna kla n d ı ğ ı gibi i çe ri ğ in gösterges i olan biçim, bir 

def ad a y a pıl a n, bitiril en bir nes ne o lm a dı ğ ınd a n onun 

va ryasyo nl a rını yaratma i s teği nde n k ayna kl a nmışt ır. Ya pıl a n soyut 

se ramik heykellerde insa n ve nesnelerin iç ya pıs ı konu a lınırke n 

eserlerin olu şumund a se rbest plast ik forml ara da yer ve rilmi şt ir . 

Se ramik heykelleri o lu ş tur a n fa rklı biçimler grift bir ya pıy a 

sa hiptir . 

insa n heykelleri ise sade ya pıd a dır. Ese rl erin söz leri kendi 

içe ri sinde ve bi çimlerind e verilmeye ça lı ş ılmı ş tır . Bütün bu 

uygulamalar y a pılırk e n se ramik sa n a tının öze lliklerin e sa dık 

ka lın a ra k se ra miğ in öz üne t ers d üş ülmemeye özen göste rilmiş tir. 

Uygulamalard a, bilim ve te kn olojiye b ağ lı olan se ramik 

sa n a tının (piş irim, şe kill e ndirme , s ırl a ma , v.b.) bütün imka nl a rı en 

iyi şe kild e kull a nılmay a ça lı şara k değer l e ndirilmi ş tir. 

S ır ve doku kull a nımı ise ese re bağ lı olarak seç ilirken 

baz ıl a rınd a sadece oksit leme yö ntemi kull a nılmı ş tır . Burada ki 

amaç, biçimse l est etik ve güçlü bir görünüm elde ederek a ni atımda 

bütünlüğ ü sağ l a ma kt ır. Ese rlerin şe kill e n d irilmes i el ile ve döküm 

yöntemiyl e ge rçe kl eş tirilmi şt ir. P i ş iriml e r, 1200 °C'de elektrikli 

ve gaz lı fırınd a yap ılmışt ır. 
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ll- UYGULAMASI YAPILAN SERAMiK HEYKELLERDEN ÖRNEKLER 

Resim 24: 51 x 19 x 17 Cm., Döküm çamuru, sırlı 1200 °C, Elektrikli 

Fırın, 1994. 
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Resim 25: 60 x 16 x 15 Cm., Döküm Çamuru, Sırlı, 1200 oc, Elektrikli 

fırın , 1994. 
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Resim 2 6: Kompozisyon, 



Resim 27: 7 4 x 14 x 1 S Cm., Şamotlu Çamur, Sırlı, 1 200 oc, 

Elektrikli Fırın, 1994. 
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Resim 28: 76 x 13 x 13 Cm., Şamotlu Çamur, Sırlı, 

1200 °C, Elektrikli Fırın, 1994. 
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Resim 29: 47 x 19 x 19 Cm. , Döküm Çamuru, Sırlı, 1200 °C, Elektrikli 

F ı r ın , 1993. 
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Resim 30: 60 x 15 x 16 Cm., Döküm Çamuru, Sırlı, 1200 oc, 

Elektrikli Fırın, 1993. 
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Resim 31: 71 x 13 x 1 O Cm. , 68 x 1 O x 1 O Cm., 67 x 1 O x 1 O Cm., 

Üçlü kompozisyon, Döküm Çamuru, S ırlı, 

1200 °C, Elektrikli Fırın, 1993. 
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Resim 32: Detay 
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Resim 33: 7 S x 14 x 14 Cm., Şamotlu Çamur, Oksitleme, 1 200 °C, Gazlı 

Fırın, 199 3. 



Resim 34: 72 x 13 x 13 Cm., Şamotlu Çamur, Oksitleme, 1200 oc, 

Gazlı Fırın, 1993. 
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Resim 35: Detay 
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Res im 36: SS x 24 x 17 Cm., Şamotlu Çamur, Sırlı, 1200 °C, 

Elektrikli Fırın, 1993 . 



Resim 37: 75 x 20 x 20 Cm., Şamotlu Çamur, Sırlı, 1200 °C, 

Elektrikli Fırın, 1993. 
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Resim 38: 60 x 20 x 17 Cm., Şamotlu Çamur, Sırtı, 1 200 o C, Gazlı 

Fırın, 1993. 
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Resim 39: Detay 



Resim 40: 80 x 40 x 22 Cm., Şamotl u Çamur, S ı rlı , 1 200 oc, 

Gaz lı F ı rın, 1992 . 
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Resim 41: 52 x SO x 20 Cm., Şamotlu Çamur, Sırlı, 1 200 oc, 

Gazlı Fırın, 1992. 
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Resim 42: 56 x 24 x 30 Cm., Şamotlu Çamur, Oksitleme, 1200 oc, 

Gazlı F ırın, 1992. 
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Resim 43: 66 x 45 x 19 Cm., Şamotlu Çamur, Sırlı, 1 000 oc, 

Gazlı Fırın, 1992. 

84 



85 

Resim 44: Detay 



Resim 45: 56 x 48 x 14 Cm., Şamotlu Çamur, Sırlı, 1 200 oc, 

Elektrikli Fırın, 1992. 
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Resim 46: 57 x 53 x 21 Cm., Şamotlu Çamur, Sırlı , 1 200 oc, 

Elektrikli F ı rın, 1992. 

87 



Resim 47: 54 x 36 x 14 Cm., Şamotlu Çamur, Sırlı, 1200 oc, 

Elektrikli Fırın, 1992. 
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Resim 48: SO x 25 x 16 Cm., Şamotlu Çamur, Sırlı, 1200 oc, 

Elektrikli Fırın, 1992. 
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Resim 49: 115 x 53 x 18 Cm., ikili Kompozisyon, Şamotlu Çamur, 

Sırlı, 1200 °C, Elektrikli Fırın, 1992. 
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SONUÇ 

in sa n oğ lunun neo li t ik dönemde keş fetti ğ i se ramik, çeş i t li 

üretim yönte mleriyle f a rklı amaç lar için kull a nıl a ra k bugünkü 

duruma ge lmi şt ir . Günümüzde k ulla nım ve bir bilim d a lının a dı olan 

seramik aynı zamanda üç boyut lu bir özgün ifade a rac ının da adıd ır. 

Y a pıldı ğ ı malzemeden do l ay ı seramik heykel diye ad l a nd ırıl a n bu 

sa nat da lı ilk çağ l a rd a n beri süs eşyas ı, dini törenlerde kull a nıl a n 

idol, ta nrı h eyke l c ili ğ i, oyunca k ve kap kacak olarak ya pılmıştır . 

Fa kat bugünkü durumu; ilk dönemlerden f a rklı olarak i ş l e vse l 

öze lli ğ inin y a nıs ıra estetik değe rl e ri de ön planda tuta rak bildirim 

görevi yükle nmiş o lmas ı d ır. 

Belirli amaçlar için yap ıl a n günümüz se ramik heykelleri iç ve 

dı ş mekanlard a kull a nılma ktad ır . Bu nede nle de kull a nıl d ıkl a rı 

m e k a nl a rı d eğ i şt irmi ş l e r vey a me kanl ar bu heyk ell erl e 

bü t ünl eşe re k ist enilen gö rse l etki ve mesaj elde edilmeye 

ça lı ş ılmı şt ır. ist enilen etki verilmeye ça lı ş ılı r ke n se ramik heykel 

üze rind e malze me öze lli ğ inin sağ l ad ığ ı s ır, renk ve doku gibi 

avantajlar en iyi şe kild e kull a nılmı şt ı r. 

Günümüzde ilk örneklerinden ço k fa rklı te knikl erl e yap ılı p 

şe kiile n d iril e n seramik heykel; uyg ulama yönte mi, ya pım te kniğ i, 

malze mesi ve sa n a tç ı s ında n do lay ı olumlu veya olumsuz e l eştiril e r 

a lmışt ı r. Türkiye'de se ramik heykelin ku ll a nı m amaç lı i ş l e vinde n 

ç ık a r a k sa nat obj es i olarak kull a nıl mas ı onun a lı ş ıl d ı ğ ı i ş i e vi n 

d ış ın da görülmes i sa nat çevres inde fark lı düşünce ve ya kl aş ımi ara 
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neden olmuştur. Heykel endişesi ile yapılması ve heykel özellikleri 

ile tanınması onun heykel olarak kabullenilmesini sağ l arken 

seramik heykel adı ile tanınması ise neden seramik heykel? 

sorusunu ortaya çıkarmıştır. Eğer heykel ise sadece heykel denmesi 

yeterli olduğu görüşünü doğurmuştur. Çünkü heykelde malzemenin 

neden olduğu önemli değildir. Fakat seramik heykelde malzemenin 

ismi ile tanınmasının gerekliliği vardır. Bu malzeme diğer heykel 

malzemelerinden farklıdır. Onda bilim vardır, teknoloji vardır. Bu 

bilim ve teknolojiyi bilmek zorunda olan sanatç ı ve ürett i ği sanat 

eseri vardır. Bundan ötürü seramik heykeli malzemesinin ismi ile 

söyleme gereği doğmuştur. Çünkü seramik heykel sa nat ı teknoloji 

ile bağımlı bir sanat dalıdır. Bu bir farklılıktır: Bu farklılığı 

görmemezlikten gelmek ve onu belirtmeden geçmek belirli değerleri 

gözardı etmek demektir. Burada seramik heykeli diğer i ş l evse l 

seramik sanat ı ile karıştırmamak için de bu ad la anmak. gerekliliği 

ortaya çıkmıştır. 

Bugün Türkiye'de yapılan ve büyük çoğun lukl a kabul gören 

seramik heykel, içinde bulunduğu durumu kendi leh ine geliştirerek 

varlığını ve sanat olarak yapısını kabul ettirmişt ir. Bu 

kabullenmede en büyük pay Türk seramik sanatç ıl arına düşmüştür. 

Sdnatçılar normal üretimlerini yaparken ayn ı zama nda seramik 

heykel sa natını tanıtma görevini de yüklenmişlerdir. Bunun için 

konu ile ilgili goruş ve düşünceleriyle izleyiciyi ayd ınl atarak 

seramik heykel konusunda kamuoyu oluşturmaya ça lışm ı ş l ardır. 

Bugünkü çağdaşlaşma sürecine 19. YY- Endüstri devriminden 

sonra başlayan seramik heykel Türkiye'de yaklaşık SO yıllık bir 

geçmişe sahiptir_ Bu süreç içerisinde seramik heykel sanat ı çeşitli 

aşamalardan geçerek Türkiye'deki diğer sanat lar içinde yerini almış 

ve dünya seramik heykel sanat ı ile yarışır düzeye gelmiştir. 
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