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Bazalt seramikler. sert. ince taneli. de mir ve ma ngan içeren kille r'l e ş ek i l le rı

dirilmiş pişme sıcaklığı yü ksek. siyah re nkli stüneware ürünlerelir. Bazalt

m inera line benzemesinden dolayı bu ismi almışlardır. Bazalı . volkanik ka

vaçlardandır. Lavlann ani fakat yüzeyde soğuması sonucu oluşmuştur. Ko

yu re nkli (koyu ka hverengi ve siyal ıa y.tkın I ince tanelidir . Bazalt yoğun ve

Sl'11 olduğundan basınca ka rşı d irenci e n yüksek raşlardandır.! 'Tnşm s iyah

rengi ve ağırlığı içerdiği rn anyc ti t oranına bağlıd ır.

Tunç Ça ğmda . Antik Yunan ve Roma'da perdalılı. siyah as 

tarh sera mik örne kle re rastlamak mümkündür. f akat bu ör

ne kler daha düşük ıs ı da p i şi rilm iş çömlek lerdir. Bazalt se ra

mikl e ri gibi se n ince taneli stüneware ürünler değildir.

Bazalt se ranı i k l erin ilk çarpıc ı örneklerine IR yüzyı l da İ ngil

te rc 'de josiah \Vedgwood tarafından üretilen siyah bazalı sc

runuklerinde ra stlanmaktadır . Deney n ' bulıış \X'edgwoo<'\ 'u n

çalısma fel sefe sinin b üyük bir bö lümün ü oluşt urmaktayd ı .

josıa h'ın amacı , çok çeş it l i l ik gösteren vazoların ın doğal taşla rda n örne ğ in

agat . porfir ve daha sonra la rı siyah ha zalt benzerlerini l urşan ile ürctm ck ti.!

1759'<.\3 Burslcm / Staffordshire 'da üre time başladı . Başlangı çta tuz sı rlı

çömle k üretimi yaparken, ı 76()'da s iyah ha zalt se ra miklerinin üretimi ilc

ço k muhteşem bir huluş yapt ığı söylenebilir. W'etigwood , bazalt seramik
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Resim2.
Wedgwood. Antılı Yıınan ve

Etrus/(seramiklerinden
eSinlenerek yapi/mış Baıalt

Sefamik Vazolar
fA.Freyberg, çen mc

for theHome. 1999. 5.144)

Resim].
Bazal! Por/and Vazo,

Wedgwood. 1190. s.to cm.
(www.netraglendale.cc.c3_usl

ceramıc{)()Ihınd veset

Resim4.
Wedgwood. Mayer

ters tıoisn tasarlanmış

SiyahBaıa!! SOrahi,
(1190. h, 25cm.

twww.afJ.cif.orglep ptian)

üretimlerinde kab ine de mir ve mangan ilavesi ile siyah hazalt rengini elde

euuiştir ..' Siyah haza lt ya da siyah po rse len diye adla ndırıla n çok sert . ince

tanel i stoncwarelerc c lmas uçlu tom ada parkı tma i şlemi yapılrmşu r. O nla

rın g örünt üs ü hafi f parlak. silgi ile si l i nm i ş g ibidir. Wcdgwood ba zalt sera

miklerinde . s iyah sırsiz bünye üzerinde kahartma desenler. madalyonlar.

öze llikle Ant ik Yunan ve Etrüsk seramikle rinin benzerlerin in yen iden üre

t ildiği güzle nme ktecliL f Örneğin : 1790 tarihli \X'edgwood bazalt vuzo, o riji

nal i j\ lÖ .l.yy Roma d önemi koyu mavi beyaz fi g ürlü cam bir vaznd a n es in

lenerek yapılm ı ş örne kle rden biridir." (Res im 3)

Bazalı seramiklcnn yanı sira. 1709 'da Etruriada devam eden üretimle rde

j aspcr \Vare (çok sert , düzgün yüzeyli. renkli hünyesi o lan st rsız . rölyefl: se

rurnik ler) d iye isimlendi ri len sc ramikh.:r yapılmaya devam cdilrnişrir .ö

Seçk in b irçok tasaruncı ve mimar \X1edgw ()od sera mikleri icin model, fo rm

ve de kor ta sa rlanuşur. \Vedgwood 'un ge li~mesinCıc ço k say ıda ye ni se ramik

bünye ve s ı r araştırmala rı ö nemli rol ovnanuşur. Birçok serami k sa na t çıs ı 

nın beğenisin i toplayan bazalt seramikle r g ünü m üzde de et kis ini sürd ür

mektedir. Baza lt seramik ürete n sanatçıları n eserlerinde sır ve bün yede de

m ir, mangan gibi oksitlc rden yararlana ra k hu etkileri elde ettikleri görül

me ktedir.

Mineral y önün den ül ke miz ze ng in bazalt yaıu k l a r ı na sa hiptir. Bazalt mine

ralini de ğe rl endirmek amac ıyla gün ümüzde birçok pro jele r geliş t irilmiş

araştırrnalar yap r l m ış t ı r. Bu araşt ı rmala rda baza lı mincrali. gerek se ramik

bünyede ge rekse seramik s ı rla rı nda rerıklendiric i olara k kullarulnuşt ır . Sa

karya ve Kapur (1<)<)5 ) yaptıkları araşurmalard.ı Delihalil Tepesi ve Üç Tc

pe le r bazal ı tüflc rini. kaolinilik ve iII itik killer ile zenginleştirerek uyg un

elck ırolitlcr ile döküm <izelliğ.i ka zandırır kullanım ve süs eşyas ı üre timine

uygun seram ik çamurla rı elde etm i ş lerdi r. Anadolu Ünive rsitesi Güzel Sa-
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nar lar Fakültes i Öğret i m Üyele rinden Ekrem Kulu seramikle

rinde bazal t tüflennden yararkınnuşur. Genellikle tomada ~e

kil lerıdirdi ğ i se ram ikler in in b ünyelerine bazalı ilave ederek

farklı dokular elde e-tmiştir.

Oya Aşan "120()OC: de Gelişen Bazalt Sı r Araştırması" ında ba

şa rı lı sonuçlar elde cunlşıir. Çalışmada Adana-Osm aniye 'de n

gcıi rıi lcn hazalt tutl erinden yararlanılrmşu r . Bazalt rüfleri .

ülcksit. ka lsine boraks. sodyum-potasyum fe ldspatlana haz ı r

lanan sır reçe tele rinde artarı oranlar d a kul l a n ılnuşu r. De neme

lerde ku ll a nı lan baz.ı l ; t ütünün kimyasa l analizi To prak Sera

mik A .~'de vaptınhn ı ş u r. Sonuçlar Çizelge lde yer almaktad ır.
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Siyah Bault Sırl/ Hindıstan Cevız; Vazo.
h: 11cm. (www.artistpotters.com)
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Potasyum Feldspat 50

Bazalt Tüfü

Günümüzde bir se ri üret im söz konusu değildir. Ancak ki şisel

beğeni ve çabalar sonucunda. bu çalışmalar sü rmektedir. Elde

ediliş yöntemleri farklılık gösterse de bazalt seramiklerinin

ka rakteristik özellikleri. araştırmacı Ye -auuuct ları etkilemiştir .

Ku l lan ı lan malze me ne o lursa olsun iste r metal oksirler iste rse

ha /a lı tüflcri be ğenivi ortak bir noktada buluşturmavı amac

lamaktad ır.

Doku ve renk özellikleri yönünden iyi so nu ç ve ren sır reçete

le rinde n seçilerek ba zalt xcramiklere be nze rlik gösteren sır,

Se ram ik Form ü zerine uygulanmışt ı r. Kullanılan s ır re çet e si

aşağıda verilmiştir.

(l200°C;) Bazalt s ır rccctcs ! 0;(,
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