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Değerli bilim insanları., 

Dergimizin bu sayısında yine birbirinden değerli 6 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Bu sayımızda bizleri 
yalnız bırakmayan başta yazarlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederim. Ayrıca her sayımızda aramıza 
katılan hakem, bilim ve danışma kurulu üyelerimize de ayrıca yürekten teşekkür ediyorum. Onların değerli 
katkı ve destekleriyle bu yayın organını daha iyi yerlere taşıyacağımıza olan inancımız sonsuzdur. Dergimiz 
bu sayısıyla birlikte iki uluslararası indeks tarafından taranmaya başlamıştır. Farklı uluslararası ve ulusal 
indeks başvurularımız ayrıca devam etmektedir. Güzel sanatlar, mimarlık, tasarım, resim, heykel, tekstil, 
peyzaj ve daha birçok farklı tasarım alanından yayınlara yönelik çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 
Sayının hazırlanmasında başta yazarlarımıza değerli bilimsel çalışmalarını bizlerle paylaşıp okuyucularımıza 
kazandırdıkları için, değerli bilim ve danışma kurulu üyelerimize, editörler kurulu ve sayıdaki çalışmaların 
değerlendirilmesi aşamasında her türlü emek, bilgi ve gayretlerini bizden esirgemeyen hakem kurulumuzun 
üyelerine sonsuz saygı sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Bir sonraki sayımız Nisan 2015 tarihinde yerini 
alacaktır. Şimdiden tüm okur, yazar, hakem ve bilim kurulu üyelerimize katkı ve fayda sağlaması dileğiyle 
esen kalın saygılar sunuyorum. Dergimiz bu sayı itibariyle ISO 9001-2008 & “12879 Belge No” ISO 14001-
2004 “12880 Belge No” ve Marka Patent belgelerini alarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergi ve diğer 
dergilerimizde yayınlanan ve basılan tüm makaleler Kalite Yönetim, Çevre Yönetim Sistemi ve Marka Tescil 
ile Patenti alarak Fikri Sınai Haklar Kanunu çerçevesinde tüm yetkilerini sağlamız olmaktadır. Türkiye’de bir 
ilk olan bu çalışmalar doğrultusunda dergi ve dergilerimiz artık uluslararası ILAC ile eğitim yönetim kalitesi 
akreditasyon çalışmalarına da başlamıştır. ILAC ın talebi doğrultusunda dergi ve dergilerimiz bir yıl boyun-
ca izlenecek ve eğitim yönetim kalitesini sağladığı an itibariyle uluslararası akreditasyon belgesini almaya 
hak kazanacaktır. Bu gelişmeler konusunda bizleri destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür 
ediyorum. Dergimiz ve diğer dergilerimizde görev alan hakem, bilim, editörler, yayın, danışma, iletişim ve 
yönetim kurulu üyelerimize sonsuz şükran ve saygılarımı sunuyorum. Değerli okurlar, değerli yazarlar artık 
dergimizdeki tüm yayınlarınız marka patentli olarak güvence altına alınmıştır. Her türlü haklarınız fikri sınai 
haklar kanunu çerçevesinde Türkiye ve dünya ülkelerinde koruma altında olup her türlü maddi ve manevi 
haklarınız hukuki güvence ile temin edilmiştir. Yine dergi ve diğer dergilerimiz ile ilgili farklı belgelendirme ve 
çalışmalara devam edilmektedir. Şimdiden tüm bilim ve araştırmacılarımıza hayırlar getirmesini diliyoruz. Bu 
sayımızda bizleri destekleyen ve yayınların sayıya kazandırılması konusunda destek olan değerli hakem kurulu 
üyelerimiz ile sayı hakemlerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Saygı, sevgi ve esenlikler diliyorum. 

Doç. Dr. Pelin AVŞAR 
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(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin 
sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul 
ve şartlarda oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, 
yazı işleri, hakem ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı 
olarak vermekle yükümlüdür. Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve 
manevi zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu 
tek taraflı olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu 
yü¬kümlülükleri kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda 
değer ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari 
içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk duru-
munda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. 
Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir 
sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması 
söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların 
sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, ka-
muoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Dear Academicians,

We have published 6 high quality academic papers in this issue. I would like to offer my special thanks to 
the authors, and our readers. I owe my deepest gratitude to the members of the referee, and science and ad-
visory board in our journal. I believe that the journal will be much more successful thanks to these members’ 
invaluable efforts. The journal has been included in two international indexes. We are studying hard to be 
included in most national and international indexes. The journal aims at publishing articles which focus on 
studies in fine arts, architecture, design, painting, sculpture, textile, landscape and other varied fields in fine 
arts. I am indebted to our authors for submitting their academic papers and sharing them with our readers. 
I also want to express my gratitude to our distinguished members of the referee, and science and advisory 
board and editors for their efforts in the evaluation process. We are going to publish our second issue in April 
2015 to provide an intellectual platform for our readers, authors, members of the referee, and science and 
advisory board. Dear readers, our distinguished followers. Our journal has received the certificates of ISO 
9001-2008 & “Certificate No 12879” ISO 14001-2004 “Certificate No 12880” and Trademark Patent by 
this volume and continues its publication. All the articles published in this and all of our other journals are 
certified with Quality Management, Environmental Management and Trademark and Patent Registration and 
fully authorized within the framework of Intellectual Property Rights. In line with these efforts being the first 
examples in Turkey, our journals have initiated the studies of education management quality accreditation with 
international ILAC. In accordance with the demand from ILAC, our journals will be monitored for one year 
and will receive the international accreditation certificate as soon as they meet education management quality. 
We extend our thanks to all institutions and organizations that supported us concerning these developments. 
We extend our deepest regards and gratitude to referees, editors, and members of publication board, advisory 
board, communication and executive boards of our journals. Dear readers and authors, from now on all your 
publications in our journal are guaranteed with trademark and patent. All of your rights are protected both 
in Turkey and all over the world within the framework of intellectual property rights and all kinds of your 
physical and moral rights are provided with legal assurance. Relevant efforts with different certifications for 
our journals go on. We hope that these efforts will yield fruitful results for all scientists and researchers. I also 
extend my thanks to distinguished members of referee board and referees of this volume who supported us 
regarding the publication. With respect and welfare. 

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to 
enter the data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and 
journal system. Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science 
boards do not undertake any responsibility for a problem to occur under any circumstances and 
conditions. Author(s) is/are obliged to give this information to journal in written. All liability in 
this issue belongs to author(s)).
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As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via pub-
lished works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within 
the scope of m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, 
science board and publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with 
scientific content which contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart 
from this, the papers with political, legal and commercial content which are against the intellectual 
property rights are not accepted. in case of a possible negative situation, author(s) is/are regarded 
as accepting and undertaking all kinds of possible material and emotional damage beforehand. 
Therefore, our journal’s management and other boards don’t accept any responsibility regarding 
the second, third and other per¬sons and institutions under any condition. in this sense, a legal 
sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current status of the 
papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers and 
contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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SERAMİK SANATINDA AGATEWARE TEKNİĞİ VE ÇÖMLEKÇİ 
ÇARKINDA UYGULAMARI

AGATEWARE TECHNIQUE IN CERAMICS AND APPLICATION ON 
POTTER’S WHEEL

Çiğdem Önder ER1, Ahmet Cüneyt ER2

Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Programı

Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve 
kaygılar sonucunda seramik kaplar yapmayı öğrenen 
insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik 
algılarının  da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem 
de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına gir-
miştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek 
renk çamur kullanmışlardır. Ancak kendini zamanla 
yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayış-
ları sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme 
yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor örnekleridir. 
Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı 
renkteki çamurlardan faydalanmışlardır. Farklı renkteki 
çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte renk 
uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk 
kullanımı bu şekilde başlamış, ancak seramik tarihine 
baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 
renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir 
kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir taş seramik 
yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmele-
rini sağlamıştır. Bu makalenin yazılma amacı olan, 
“agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  
(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde 
kendine hayran bırakmış ve taklit edilmesine neden 
olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramik-
lerin kısa tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası 
üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak örneklerle 
bu renkli teknik anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Seramik, Mermer Tekniği, Agat 
Taşı, Çömlekçi Tornası, Renkli Çamur

Abstract: Humans mastered to create ceramic pots 
since the Neolithic Age to satisfy certain needs and 
concerns, and within the learning process, as a result 
of expansion of their aesthetic perceptions, shaped clay 
and engaged in a quest for different materials, colors 
and textures. Artisans who shaped clay have used a 
single colored clay for a long period of time. However, 
the humankind who adopted into changing conditions 
and whose taste improved in time, answered their need 
for different colors by ornamenting the surfaces of pots, 
which in turn became the early specimens of decora-
tion. They have utilized different types of clay found 
in nature with different colors for these ornaments. 
Color applications in ceramics were achieved after the 
use of clay of different colors. Although use of color 
in ceramics started with that need, it became richer 
in the process and continued to imitate the colors of 
the nature. Sometimes a tortoise’s shell or a colorful 
stone inspired an artisan ceramist and he replied with 
artistic pieces. This study recounts a brief history of 
agateware and demonstrates different applications using 
potter’s wheel and elaborates this colorful technique 
using artifacts produced by agate artists.

Key Words: Ceramic, Agateware, Coloured Clays, 
Potter’s Wheel, Agate
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MİMARLIK  DERGİSİ



2

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

Eylül  / Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 03 Cilt: 01 Sonbahar Kış
September / October / November / December 2014 Issue: 03 Volume: 01 Autumn Winter

ID:41 K:43
www.mtddergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

                 
 
 

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ 
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE 

Eylül  / Ekim / Kasım / Aralık 2014 Issue: 03 Volume: 01 Autumn Winter 
September / October / November / December 2014 Issue: 03 Volume: 01 Autumn Winter 

          ID:41 K:43 
www.mtddergisi.com 

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880) 
 

 

 1 

SERAMĠK SANATINDA AGATEWARE TEKNĠĞĠ VE ÇÖMLEKÇĠ 

ÇARKINDA UYGULAMARI 

 

Çiğdem Önder ER1, Ahmet Cüneyt ER2 

Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Programı 
 

 

 

Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Agat Taşının Tanımı:  

Agat veya akik taşı, pek çok çeşiti olan bir kalsedon 
türüdür. Çok renkli bir taştır. Üzerinde düzenli ya 
da düzensiz farklı renk tonlarında çizgiler barın-
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Resim 1. Doğal Agat Taşı1

Resim 2. Çizgili Agat Taşı2

1  (www. Allipacha.com, 16.07.2014)
2  (www. Wikipedia.org, 16.07.2014)

Agat taşı eski çağlarda çok fazla talep görmeme-
sine ragmen, günümüzde, özellikle gümüşten seri 
olarak üretilen takılarda sıkça kullanılır. Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde mühür taşı olarak 
kullanılan agat taşı, antik mücevherlerde, o za-
manlarda değerli bir taş olarak kabul edilmemesi 
nedeniyle hemen hemen hiç kullanılmamıştır. 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze de daha 
çok takı yapımında olmak üzere, kutu, kül tablası, 
kağıt ağırlığı gibi süs eşyalarının yapımında sıkça 
kullanılmaktadır.  

Resim 3. İskoş Enfiye Kutusu, Agat Taşı, 1750 3

Resim 4. Mutfak Tezgahı, Agat Taşı 4

3 (www.Ihconklin.com/biopublications/agateware.
htm, 16.07.2014)

4  (www.stcharlesofnewyork.com, 16.07.2014)
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Agat taşı ev içi dekorasyonunda da renkli yapısı 
ve işlenilebilirliği açısından farklı alanlarda kul-
lanılmaktadır.

Agateware Tekniğinin Tanımı ve Tarihçesi:

Bu makalenin yazılma amacı olan, “agateware” 
seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı, seramik 
dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hay-
ran bırakmış ve taklit edilmesine neden olmuştur. 
İngiltere’nin hatta dünya endüstriyel seramiğinin 
babası olarak kabul edilen Josiah Wedgwood’u da 
fazlaca etkilemiştir. Ancak batı seramik tarihine 
gelene kadar Doğu seramik tarihine bakılırsa 
görülüyor ki; Çinli ve Japon seramik ustaları 
zaten bu tekniği kullanarak agat takliti seramikler 
üretiyorlardı.Çin’de 7. Yy.’da halk çömlekçiliğin-
de, agateware benzeri seramikler bulunur. Sung 
dönemi zamanında, 10. Yy.’dan 13. Yy.’a kadar, 
Çinli seramikçiler bu tekniği kullanarak parfüm 
kapları, çanaklar, kağıt ağırlıkları, kadehler ve 
buna benzer objeler üretiyorlardı. 5

Genel olarak dünyada ve İngilizce’de bilinen ismiyle 
“agateware”, bir renkli çamur şekillendirme ve 
dekor tekniğidir. Adından da tahmin edilebileceği 
gibi, agat taşı taklitidir. Türkçe’de ise, biraz daha 
farklı olarak “mermer tekniği” olarak bilinir ve 
böyle benimsenmiştir. Ancak buna karşılık dünyada 
“agateware” olarak benimsendiği için bu şekilde 
kullanılması da olağandır. 

Agateware tekniğinin seramik tarihindeki ge-
lişimine bakıldığında, MS. 7. Yy.’dan sonra 

5  (www. Amazon.com).

Çin’de ve Japonya’da kullanıldığı bilinir. Hatta 
Sung Dönemi (10.-13. Yy.) seramikleri arasında 
günümüze gelebilmiş örnekleri de vardır. Ancak 
bu teknik hemen hemen diğer bütün seramikler 
gibi Çin’den Avrupa’ya taşınmış ve 17. Yy.’ın 
sonlarında Avrupalı seramik üreticilerinin beğe-
nisini kazanmıştır. 

1670’lerde Fulham’lı John Dwight, agat taşını taklit 
etmek için farklı renklerdeki çamurları karıştırıp 
kullanmıştır. Sürahiler, bardaklar, ve diğer kaplar 
Fulham’daki fabrikasında bu teknik kullanılarak 
üretilmiştir. 6

Resim 5. Kapaklı Maşrapa, John Dwight 
Fabrikası, 1670-1859  7

6 (http://www.media.uwe.ac.uk/featofclay/history.
htm, 17.02.2000).

7 (ht tp : / /www.chipstone.org/ar t ic le .php/78/
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tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

18. yy.’ın ikinci çeyreği dolaylarında İngiltere’de 
Staffordshire’da o dönemin lider seramikçisi ve 
endüstri liderlerinden biri olan Thomas Whiel-
don, beyaz, kahverengi ve mavi renk çamurları 
karıştırarak çok renkli seramik bir bünye elde etti.

Whieldon içinde “agateware” de (ilk patenti kırmızı 
mermer stoneware adı altında 1729’da Samuel Bell 
tarafından alınan, agat ya da mermer benzeri yüzeyler 
yaratmak için, farklı çamurların karıştırılmasıdır) 
bulunan olağanüstü kapları ve renkli bünyeleri ile 
tanınır (Clark, 1995: 42). İngiltere’de agateware 
adı verilen bu bünyeyi ürettiği seramiklerinde, 
özellikle de 1740’tan önceleri Sheffield bıçakları 
için yaptığı bıçak saplarında kullanmıştır. 

Kısa bir süre sonra bu yöntem, tam bir yenilik ve 
endüstri adamı olan Josiah Wedgwood tarafından 
denenmeye değer görülmüştür. Zaten endüstrileşme 
sürecinde pek çok yeniliğe imza atan Wedgwood, 
digger teknik olanakları da takip ederek üretime 
uyarlamıştır.

İngiltere’nin seramik alanında endüstrileşme dö-
neminde, çok yaygınlaşan ve sevilen agateware 
üretimler; sadece İngiltere sınırlarında kalmayıp, 
Avrupa’da Fransa’ya da esin kaynağı olmuştur.

İngiltere’de büyük ilgi gören ve yaygınlaşan aga-
teware tekniği Claude François Moulin ve Jacques 
Barthelemy tarafından 1768’de Fransa’da da ilgi 
görmeye ve üretilmeye başlandı. Bu iki seramikçi, 
porphyry ya da portor denilen mermer örneklere 

Ceramics-in-America-2003/Swirls-and-Whirls:-
English-Agateware-Technology)

benzeyen işler yapıyorlardı. Bu iki ortak, mermersi 
görünüm için renklendirilmiş çamur kullanarak, 
İngiltere’de 1740’tan beri Whieldon ve Wedgwood 
tarafından üretilen agateware tarzını taklit ettiler. 8

Resim 6.Agateware Vazo, Apt Tarzı, 
Fransa,18609

İngiltere’den sonra Fransa’da da benimsenen ve 
yaygınlaşan bu renkli teknik; 20. Yy.’da hemen 
hemen bütün Avrupa’da seramik sanatçıları tara-
fından sıkça kullanılan bir teknik haline gelmiştir.

Agateware seramikler, bilinen bütün çamur şe-
killendirme yöntemleriyle yapılabilir. Ancak bu 
çalışmada şekillendirme yöntemi olarak sadece 
tornado elle şekillendirme tercih edilmiştir.

8 (www.Amazon.com/10292517629727316?v
=glance&s=books&vi=reader&img5&jumbo, 
18.02.2003).

9  (http://bardith.com/583023/french-and-continental-
pottery/)
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örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Seramik üretiminde temel şekillendirme yön-
temlerinden biri olan tornado elle şekillendirme; 
agateware gibi renkli ve hareketli bir teknikte 
rastlantısal etkilerin ortaya çıkmasını sağlar. 
Tornada elle şekillendirme için renkli çamur küt-
lesi hazırlanırken, farklı renkteki çamur plakalar 
üstüste konulur ve yoğrulmadan iyice sıkıştırılır. 
Bu şekilde torna üzerinde biraz daha kontrollü 
çizgiler, spiraller elde edilebilir. 

Seramik tornası üzerinde bir başka yöntemde 
ise; tek renkten oluşan çamur kütlesi torna üze-
rine yerleştirilir ve çekilir, biraz şekil verildikten 
sonar, farklı renkte çamur sucuklar yerleştirilip 
şekillendirme sonlandırılır. Bu şekilde çok daha 
kontrollü bir agat yüzey elde edilmiş olur.

Her iki yöntemde de şekillendirme aşamasında, 
renkler birbirine karışacağından ilk bakışta agat 
etkisini görmek mümkün değildir. Form kurumaya 
bırakılıp, deri sertliği kıvamına geldiğinde, yüzeyi 
kazınırsa bu renkli etkiler ortaya çıkacaktır. Belki 
de bu yöntemi bu kadar heyecan verici hale getiren 
de sonradan kazınarak ortaya çıkmasıdır.

Agataware Tekniğinin Çömlekçi Çarkı  
Uygulamaları

Çamurun Hazırlanması:

Agateware çamuru hazırlanmasında izlenecek yol 
şu şekilde özetlenebilir. Renk verici oksitler ya da 
seramik boyaları suda çözülerek ya da öğütülerek, 
balçık halindeki çamurla homojen bir şekilde 

karıştırılır. Alçı bir yüzeye serilerek suyundan 
uzaklaştırılır ve yoğrulur.

Resim 7. Yoğurulup Sıkıştırılmış Çamurlar

Pişme derecesi ve kimyasal yapıları aynı olan 
ve renklendirilmiş hazır çamurların da çarkta 
kullanılması mümkündür. Bu çalışmada birbiri 
ile uyumlu olan farklı iki renkteki hazır çamur 
ile çalışılmıştır.

Resim 8. Parçalara Bölünmüş Renkli Çamurlar

Renkli çamur blokları istenilen miktarlarda parça-
lara ayrılarak çeşitli yönyemlerle biraraya getirilir. 
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Resim 9. Renkli Çamur Parçaların Sıkıştılı-
larak Bir Araya Getirilmesi

Çamur parçaları aralarına ince bir balçık ya da su 
sürülerek ve hava kalmamasına dikkat edilerek 
üst üste gelecek şekilde yerleştirilir.

Resim 10. Çamurun Sıkıştırılması

Bir araya getirilen çamur yüzeye vurularak sı-
şıştırılır. Bu yolla çamur parçalarının birbirine 
yapışmaları sağlanmış olur. 

Resim 11. Farklı Şekillere Bölünmüş Renkli 
Çamurlar

Resim 12. Farklı Şekillere Bölünmüş Renkli 
Çamurların Biraraya Getirilmesi

Renkli çamur hazırlamada tek bir yöntemden bah-
setmek doğru olmaz. Resim 12’de görüldüğü gibi 
farklı şekillerde kesilerek hazırlanmış çamurlar bir 
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

araya getirilebilir. Bu yolla hazırlanmış çamurlar 
için sıkıştırma daha doğru bir yöntemdir denilebilir.  

Resim 13. Parçalara Bölünmüş  
Renkli Çamurlar

Çamur hazırlama yöntemlerinden bir tanesi de, 
istenilen miktar ve kalınlıklarla bir araya getirilen 
çamurun yoğurulmasıyla elde edilmesidir. Yoğurma 
yöntemi uzun süreli yapıldığında çamurundaki 
renklerin birbirine çok fazla karışacağı göz önünde 
tutulmalıdır. Yoğurulmuş çamurun çarkta da dönerek 
şekilleneceği düşünülürse, uzun süreli yoğurma 
süresinden kaçınılmalıdır. Ayrıca yoğurma yönü 
ve baskı oranı da kontrol altında tutulmalıdır. 

Şekillendirme:

Agateware çamurunun çarkta şekillendirilmesi 
tercih edilir bir yöntemdir. Çarkta şekillendirmenin 
geleneğine uygun olarak yoğurulmuş çamur çark 
için daha uygundur. Bu çalışmada sıkıştırılarak 
hazırlanmış çamurlar ile de çarkta şekillendirme 
yapılmıştır.

Resim 14. Çamurun Çarkta Merkeze Getirilmesi

Yoğurulup şekillendirilmeya hazır hale gelen 
çamur, çarkın merkezine sertçe vurularak yerleşti-
rilir. Çarkın merkezine bir parça çamur sürülmesi 
çamurun yapışmasını  kolaylaştıraçaktır. Merkeze 
getirme işlemi için eller ıslatılır ve çark dönerken 
çamur merkeze itilir ya da çekilir. 

Resim 15. Çarkta Çamurun Şekillendirilmesi
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Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Çamur merkeze geldiğinde önce baş parmaklar ve 
sorra diğer parmaklarla çamur merkezden dışarıya 
doğru içi açılarak şekillendirilir. 

Resim 16. Çarkta Çamura İstenilen  
Formun Verilmesi

Et kalınlığı kontrol altında tutularak çamura isteni-
len şekil verilir. Renklendirilmiş çamur ile çarkta 
çalışıldığında tek renk çamurlardan farklı olarak 
daha kısa sürede şekillendirme işinin tamamlanması 
gerekmektedir. Çarkın üzerinde sıkıştırılan çamur, 
şekillendirme işlemine ne kadar uzun sure maruz 
kalırsa renklerin birbirine o kadar çok karıştığı, 
bir noktadan donra renklerin ayırt edilemediği 
gözlenmiştir. 

Resim 17. Dip Alma İşlemi

Şekillendirilmesi biten ürün dip alma için uygun 
sertliğe gelene kadar kurutulur. Dip alma serrtliğine 
deri sertliği de denilmektedir ve bu sertliğe ulaşam 
form çark üzerine alınarak traşlanır. Traşlanma 
esnasında ürünün renkm geçişleri görünür hale 
gelir. Traşlama esnasında ürünün ayağıda yapılır.

Renkli çamur ile çarkta ürün şekillendirmenin bir 
yolu da çamurun tezgah üzerinde değil, çarkta 
şekillendirme yaparken karıştırılmasıdır.
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sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Resim 18. Renkli Fitiller ve Çamur

Tezgah üzerinde ayrı ayrı yoğurulmuş çamurlar 
ile fitiller yapılır, Kaç sıra renk kullanılacak ise 
o sayıda fitilin şekillendirme öncesi hazırlanmış 
olması önemlidir.  

Resim 19. Renkli Fitillerle Şekillendirme

Uygulama sırasında ana gövde et kalınlığı biraz 
kalık olacak şekilde çarkta yükseltilir. İstenilen 
seviyeye ulaştığında renkli fitil ıslak yüzeye yer-
leştirilir ve çark dönerken sıkıştırılır. 

Resim 20. Renkli Fitillerin Yerleştirilmesi

Gövde istenilen yüksekliğe ulaştığında diğer fitil 
de  cidarın üzerine yerleştirilerek şekillendirmeye 
devam edilir. Bu yolla yapılan çalışmaların çok 
kontrollü olduğu tespit edilmiştir. 

Resim 21. Şekillendirilmesi Tamamlanmış Ürün
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renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 
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örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Resim 22. Agateware Çaydanlık

Resim 21’de yer alan çaydanlık 16 cm x 13 cm 
x 25 cm ölçülerindedir. Renklendirişmiş çamur 
şekillendirme öncesi yoğurulmuştur. Karın kısmı-
nın üst tarafında renklerin daha az ayırd ediliyor 
olduğu söylenebilir. 

Resim 23. Agateware Form

Resim 22 ‘de yer alan form 18 cm x 18 cm 
ölçülerindedir. Çamur şekillendirme öncesi yo-
ğurulmamıştır. 

Resim 24. Agateware Vazo

Resim 23 ‘de yer alan form 19 cm x 11 cm öl-
çülerindedir. Çamur şekillendirme öncesi yoğu-
rulmamıştır. Sıkıştırma yöntemi ile hazırlanarak 
şekillendirilmiştir. 

Resim 25. Agateware Vazo
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örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Resim 24 ‘de yer alan form 9 cm x 22 cm ölçü-
lerindedir. Çamur şekillendirme öncesi yoğurul-
mamıştır. 

Resim 26. Agateware Vazo

Resim 25 ‘de yer alan form 9 cm x 19 cm ölçü-
lerindedir. Çamur şekillendirme öncesi yoğurul-
mamıştır. 

SONUÇ

Adını doğada bulunan bir kalsedon türü olan agat 
(akik) taşından alan agateware tekniği, bir renkli 
çamur tekniğidir. Seramik sanatında rengin kul-
lanımı açısından, tarihlendirme konusunda renkli 
astar kullanımından sonra bize ilk örnekleri sunan 
ve 7. Yy.’dan beri üretildiği bilinen bir şekillen-
dirme yöntemidir.

İnsanoğlu, doğayı ve doğadaki renklerin taklit 
edilmesi sonucu pek çok seramik ürün ortaya 
koymuştur, hatta ilk taklit kaplar metalin işlenmeye 
başlayıp metal kapların benzerleri ile görülür ve 
seramikten metal görünümlü yani; siyah astarlı ve 

yüzeyleri perdahlı kaplar ile seramik dünyasına 
sunulur. Agateware tekniği de bu şekilde; doğayı; 
agat taşını taklit etme yoluyla ortaya çıkmıştır.

Bu teknik, yüzyıllar boyunca seramikte kullanılan 
her türlü şekillendirme yöntemiyle birlikte uygu-
lanmıştır. Bu yöntemlerden en eskilerinden biri 
olan çömlekçi çarkında şekillendirme, uygulama 
için uygun bulunmuştur. 

7. yy.’dan günümüze pek çok seramik sanatçısını 
ve endüstrisini etkilemiş olan bu renkli ve gizemli 
teknik, farklı arayışlardaki sanatçılara ve seramik 
ustalarına her zaman ilham kaynağı olmuştur. 

Bu çalışmada agateware kaplar, çömlekçi çarkında 
farklı arayışlarla şekillendirilerek ortaya konmuş, 
sonuçları da geliştirilmeye müsait ve tatmin edici 
olarak yorumlanmıştır.  
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renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 
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DENEYSEL TUZ FIRINI UYGULAMASI

AN EXPERIMENTAL SALT KILN APPLICATION

Ahmet Cüneyt ER, Peter GOODRIDGE

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Programı

Peter Goodridge, freelance ceramic artist,Abergavenny, Monmouthshire

Özet: Seramikte tuz sırları 15. yüzyılda Avrupada 
keşfedilmiştir. Pişirim, tekniğin adından da anla-
şıldığı üzere tuz kullanılarak seramik yüzeylerin 
sırlanmasıdır. Şekillendirmede kullanılan çamurun 
zinterleşme noktasına ulaşıldığında fırın içine tuz 
püskürtülerek ya da atılarak uygulanan bir tekniktir. 
Keşfedildiği dönemden bu yana gerek işlevsel gerek 
sanatsal çalışmalarda sıkça kullanılmış olan, altarnatif 
pişirim yöntemlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı 
seramik sanatçılarına ve özellikle seramik eğitimi alan 
öğrencilere, Pratik bir tuz fırınının nasıl yapılacağını 
ve tuz sırı elde etmenin yolunu göstermektir. Bu yolla 
öğrencilerin ve konuyla ilgili olanların ellerindeki 
imkanlar  ile kendilerine deneysel tuz fırını yapabil-
meleri hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tuz Sırı, Sır,  Seramik, Seramik 
Tuz Fırını, Çarkta Şekillendirme

Abstract: Salt glaze in ceramics was discovered in 
Europe in the 15th Century. Firing, as the name of 
the technique hints, is based on glazing of ceramic 
surfaces utilizing salt. It’s a technique implemented 
by spraying or throwing salt inside the kiln when 
shaping clay reaches fusing point. It’s one of the 
alternative firing methods used since its invention for 
functional or artistic works frequently. This study aims 
to demonstrate how to build a salt kiln and how to 
obtain salt gaze for ceramic artists and especially for 
students of ceramics. Its purpose is to enable students 
or people who are interested, to build an experimental 
salt kiln using facilities at hand and for their own use.

Key Words: Salt Glaze, Galaze, Ceramic, Salt Glaze 
Kiln, Potter’s Wheel

TMD ULUSLARARASI  HAKEMLİ  TASARIM VE  
MİMARLIK  DERGİSİ
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Tuz Sırlarının Kısa Tarihçesi

Tuz sırları, seramik sanatında, uygulanışı ve pi-
şirim sonrası sonuçları açısından oldukça ilginç 
sonuçlar veren bir pişirim yöntemidir. 

Tuz sırları Avrupa kökenli sırlardır. Özellikle yüksek 
pişirim seramiklerin ve stoneware seramiklerin 
geliştirildiği Almanya’da sıkça uygulanmışlardır. 
İlk örnekleri gözeneksiz, sert bünye arayışlarında, 
15. Yy. sonları ve 16. Yy. başlarında görülmüştür. 
Bu anlamda tuz sırları araştırmalarında Almanya 
Avrupa’da en önemli rolü oynayan ülke olmuştur. 
(Salt Glaze Ceramics, 9) 

Almanya’dan sonra İngiltere de ilk tuz sırlı 
seramiklerini yapmıştır. Ancak öncesinde zaten 
Almanya’dan bu tarz seramikleri ithal ediyorlardı. 
İngiltere’de endüstrinin gelişmesiyle birlikte, tuz 
sırlı kapların yapımı ünlü seramik üretim merkez-
lerinin tümüne yayılmıştır. John Dwight’tan sonra, 
bu endüstrileşme sürecinde 18. Yy. başlarında 
İngiltere fabrikalarında tuz sırlı seramikler sıklıkla 
üretilmiştir. (Salt Glaze Ceramics, 31) 

Tuz sırlarının Avrupa’da özellikle Almanya ve 
İngiltere’de bu denli yaygınlaşmasının en önemli 
nedeni de seramik üreticilerinin bu yöntemi, da-
yanıklı seramikler yapmada ucuz bir yol olarak 
görmeleridir. (Salt Glaze Ceramics, 32) 

Tuz Sırının Uygulanması

Tuz sırlı pişirim, seramikte oldukça önemli bir 
yere sahiptir. Diğer pişirme yöntemlerinden farklı 
olarak ürün sırlanmadan fırın içine ham ya da 
bisküvisi yapılmış olarak yerleştirilir

Tuz sırları bilinen her seramik bünye ile uygula-
nabilir. Ancak silica oranı yüksek olan bünyelerde 
daha etkileyici sonuçlar alınabilir. Tuz sırlarında 
pişirim aralığı oldukça geniştir. Pişirim sıcaklığı 
cone4 ile cone12 arasında denenebilir. Bu du-
rumda önemli olan tuz sırı uygulanacak bünyenin 
zinterleşme sıcaklığıdır. (Clay and Glazes, 379) 

Tuz sırları uygulama ve pişirim tekniği olarak 
son derece basit bir uygulamadır. Çok basit ola-
rak, kurutulmuş ya da bisküvi pişirimi yapılmış 
seramik ürün fırına yerleştirilir, istenen sıcaklık 
elde edildiğinde, fırının içine tuz atılarak pişirim 
sonlandırılır. Bu işleme tuzlama denir ve 15-20 
dakikalık aralıklarla tuzlama işlemi 5-6 kez yapılır. 
Gaz halinde buharlaşan tuz, seramik ürünlerin 
üzerine yapışarak sır gibi yüzeylerinin kaplanma-
sını sağlar. Bu nedenle “tuz sırı” ismini almıştır. 

Kimyasal olarak; fırın içinde yüksek sıcaklıkla 
buluşan tuz (Sodyum Klorid), sodyum hidroksit 
ve hidroklorik asit buharına dönüşerek ürünlerin 
yüzeyini sarar ve gaz halinde fırın bacasından 
dışarı atılır. Bu buhar kimyasal olarak, seramik 
bünye içindeki silika ve alüminyum ile reaksiyo-
na girerek çok dayanıklı sodium-alümina-silikat 
sırlarını oluşturur. (Ceramic Glazemaking, 57)

Tuzun fırının içine atılmasıyla olusan reaksiyon 
aşağıda görülmektedir. 

2NaCl+H2O------- 2HCl+Na2O

Na2O+XSiO2------ Na2O+XSiO2
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renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Yakıttaki nemden gelen su sodyum oksitin oluş-
ması için oksijen sağlar. Reaksiyon sonucunda 
hidroklorik asit fırından buhar halinde ayrılır. 
(Canduran, 2007:102-107 )

Uygulama

Tuz pişirimi uygulamasında pişirimi yapılacak 
seramiklerin şekillendirilmesinde çarkta şekillen-
dirme yöntemi kullanılmıştır. 

Resim 1. Çarkta Şekillendirilmiş Seramik 
Formlar

Bu çalışmada 3 tip seramik bünye kullanılmıştır. 
Bunlardan bir tanesi Stoneware diye adlandırılan 
yüksek derece bünye diğeri porselen bünyedir. 
Sonuncusu ise kırmızı pişme rengine sahip yüksek 
derece çamurdur. 

Resim 2: Çarkta Şekillendirilmiş Porselen 
Formlar

Tuz sırı uygulanacak stoneware ve porselen bünyeler 
için bardak formu düşünülmüştür. Çarkta şekil-
lendirilen formlar pişirime hazır hale getirilmiştir. 

Resim 3. Tuzlanma Kontrol  Halkaları

Fırının Kurulumu

Fırın için kullanılacak, tuğla, yalıtım malzemeleri, 
brülör gibi ihtiyaçların temin edilmesinden sonra 
ölçü almak için fırın boş bir alanda bilgi verecek 
şekilde kurgulanmış ve ölçüleri alınmıştır. Bu uy-
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gulama için, elektrikli fırınlarda kullanılan yüksek 
dereceye dayanıklı, hafif ateş tuğlası seçilmiştir. 

Resim 4. Fırının Kurgulanması

Fırının istenilen yere taşınabilmesi ve kullanım 
kolaylığı sağlaması için metal bir sehpa yapıl-
ması uygun görülmüştür.  Sehpanın yüksekliği 
hesaplanırken, brülörün sabitlenmesi ve fırının 
içine erişim gibi detaylar göz önünde tutulmuştur. 

Resim 5. Fırın Sehpasının Yapımı

Köşebent ve profilerin birbirine iyice kaynatılması 
güvenlik açısından önemlidir. Üzerinde inşaa edi-
lecek fırının yüksek dereceye çıkacağı düşünülürse 
fırının devrilmemesi ciddi önem taşımaktadır. 

Resim 6. Tamamlanmış Fırın Sehpası

Taban tuğlalarının sağlıklı bir şekilde dizilebil-
mesi için metal bir plaka fırın sehpasının üstüne 
sabitlenmiştir. 

Resim 7. Fırının Örülmesi

Fırın tasarımında resim 7’ de görüldüğü gibi iki 
adet ateş girişi tasarlanmıştır. Ateş girişinin iki 
adet olmasının sebebi, tek girişten başlayan ısıtma 
eğer yeterli olmaz ise diğerini devreye sokmaktır. 
İlerleyen resimlerde de görüleceği gibi bu fırında 
ikinci ateş girişine ihtiyaç duyulmamış, fırın için 
istenilen sıcaklığa tek giriş yeterli olmuştur.  
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ÇARKINDA UYGULAMARI 

 

Çiğdem Önder ER1, Ahmet Cüneyt ER2 
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Resim 8. Yalıtım Malzemesi İçin  
Ölçü Alınması

Ateş tuğlalarının ve ısının korunması için fırın 
iç yüzeyine yerleştirilecek ısıya dayanımlı fiber 
battaniye ya da ısı dayanımlı yalıtım plakaları 
için ölçü alınmıştır. Bu işlem fırının kurulum 
aşamasında dikkatli bir şekilde yapılmıştır. Fırında 
kullanılacak tuğlaların tuzla kaplanmaması ve ısı 
yalıtımı için bu aşama önemlidir. 

Resim 9.Fırın İçinden Genel Görünüm

Ateş haznesi (cehennemlik) ve yan duvarlar örül-
dükten sonra yalıtım malzemesinin yerleştirilmesi 
için ölçüler alınmıştır. Bu aşamada fırının içine 
kaç sıra raf yerleştirileceği hesaplanmıştır. 

Resim 10. Yalıtım Malzemesi İçin  
Ölçü Alınması

Fırında kullanılan tuğlaların kesilebilir olması, 
fırının düzgün bir şekilde örülmesine olanak sağ-
lamıştır. Eğer  fırın için seçilen ateş tuğlası sert 
tuğladan imal edilmiş ise bu durum daha tasarım 
aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır. 

Resim 11. Yalıtım Plakalarının Hazırlanması

Yalıtım plakalarına, birbirlerine daha iyi oturabil-
meleri için, fırın içine yerleştirilmeden önce kilit 
sistemi açılmıştır.  
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Resim 12. Yalıtım Plakaları Yerleştirildikten 
Sonar Fırının Genel Görünümü

İki sıra raf yerleştirilmeye uygun olarak tasarlanan 
fırın yalıtım malzemesinin de yerleştirilmesiyle 
yüklemeye hazır hale gelmiştir. Cehennemlik 
olarak adlandırılan bölgenin tabanına silisyum 
karbür bir plaka yerleştirilerek hem düz bir yüzey 
elde edilmesi hem de tabana döşenen tuğlaların 
ömrünün uzatılması amaçlanmıştır. 

Resim 13. Taban Plakasının Üzerine  
Konulmuş Olan Ayaklar

Fırın tabanında alev girişine engel olmayacak 
şekilde tuğla ayaklar yerleştirilmiştir. Alevin ge-
zebileceği bu alan yüksekliği yaklaşık 10 cm dir. 

Resim 14. Ayakların Üzerine Pişirme  
Plakasının Yerleştirilmesi

Resim 15: Brülörün Yerleştirilmesi

Fırının yapım aşamasında brülörün yeri tespit 
edilmiş ve brülör için sabitleyici bir sistem tasar-
lanmıştır. Yanma sırasında alevin havaya ihtiyaç 
duyacağı düşünülerek brülör ile fırın arasında 
gerekli mesafe bırakılmıştır. 
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Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Resim 16. Fırının yüklenmesi

Resim 17. Pişirme Bilyaları

Seramik formların ayaklarına seramiğin yüzeye 
yapışmaması için şamotlu çamur-kuvars karışımı 
bilyalar konulmuştur. 

Resim 18. Fırının Üstünün Kapatılması

Fırının üstü kapatılmadan önce yüksek derece 
yalıtım battaniyeleri ara eleman olarak kesilip, ısı 
kaybını önlemek üzere fırın duvarlarının üstüne 
yerleştirilmiştir. 

Resim 19. Fırın Üstü Yalıtım Plakasının  
Hazırlanması

Resim 20. Üstü Kapatılmış Fırın

Tavan kısmı örtülen ve baca deliği açılan fırın son 
güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra yakılmaya 
hazır hale gelmiştir. 
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renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 
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tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Resim 21. Fırının Yakılması

Fırın ateşlendikten sonra derecenin yükseltilmesi 
kontrol altında tutulmalıdır. Bu çalışmada fırına 
yerleştirilen seramiklerin bisküvi pişirimi yapıl-
mış olduğundan yaklaşık beş saatte 1200 0C ‘ye 
ulaşılmıştır. 

Resim 22. Fırına Tuz Verilmesi

1200 0C sıcaklığa ulaşan fırına tuz verilmeye 
başlanmıştır. Pişirim boyunca altı kez tuzlama 
yapılmış ve her bir tuzlamada yaklaşık  300 gr 
sofra tuzu kullanılmıştır. 

Resim 22. Tuzlama Sırasında Genel Görünüm

Tuzun fırın içine itilmesi ya da püskürtülmesi 
sırasında çıkan gazlar insan sağlığı için son derece 
zararlı olup, üst seviyede önlemler alınmalıdır. 
Bunlardan birincisi fırının açık alanda inşaa edilmesi 
ve kullanılması ikincisi tuzlama sırasında rüzgarın 
arkadan alınmasını sağlamaktır. Bu yüzden fırının 
örüleceği bölgenin hava akımının genel olarak 
bilinmesi önemlidir. 

Resim 23. Kontrol Halkasının Fırından  
Alınması

Her tuzlama sonrası, fırın içinde erişebilinecek bir 
bölgeye yerleştirilmiş olan kontrol halkaları, metal 
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bir çubuk yardımıyla alınır ve sırlanma yeterliği 
kontrol edilir. 

Birinci Pişirimin Değerlendirilmesi 

Tuz pişirimi yapılıp soğumaya bırakılan fırın ertesi 
gün açılmış ve çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Resim 24. Üst Rafta Yer Alan Seramiklerin 
Genel Görünümü

Pişirilme ortamını iki sıra raflı olacak şekilde ta-
sarlanan fırında, her iki rafta yer alan seramiklerin 
yeterli seviyede tuzlanmış olduğu gözlenmiştir. 

Resim 25. Alt Rafta Yer Alan Seramiklerin 
Genel Görünümü

Resim 26. Stoneware Bardaklar

Pişirimdeki stoneware bardaklarda yeterli seviyede 
sırlanmanın gerçekleştiği gözlenmiştir. Çamurun 
beyaza yakın pişme renginden dolayı herhangi 
bir renk efekti izlenmemiştir.

Resim 27. Porselen Fincanlar

Pişirimdeki porselen fincanlarda yeterli seviyede 
sırlanmanın gerçekleştiği gözlenmiştir. Porselen 
çamuru beyaz piştiği ve herhangi bir renk veren 
oksit içermediği için renk efektine rastlanmamıştır.
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yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Resim 28. Tuz Potaları

Fırın içine içlerine tuz konularak yerleştirilen 
potalarda, çamurun pişme rengi beyaza yakın 
olmasına rağmen çeşitli renk efektlerinin oluştu-
ğu gözlenmiştir. Seramiklerin yüzeylerindeki bu 
oluşumun sanatsal ürünlerde kullanıma uygun 
olduğu söylenebilir. 

Resim 29. Swoneware Çaydanlıklar

Çarkta şekillendirilmiş olan çaydanlıklar yeterli 
seviyede sırlanmışlardır. Diğer ürünlerde olduğu 
gibi çaydanlıkların ayaklarına konulan pişirme 
bilyaları eridiği için seramiklerin zarar gördüğü 
gözlenmiştir. 

Resim 30. Swoneware Sürahi ve Bardak

Resim 30 ‘da yer alan sürahi ve bardak üzerine 
sünger yardımıyla demir oksit uygulanmış ve 
oksidin yüzey üzerindeki etkisi gözlenmiştir. 

İkinci  Fırın Yakımı

Birinci fırından elde edilen sonuçlar değerlen-
dirildikten sonra fırın içi tekrar düzenlenmiştir.

Resim 31. İkinci Pişirim İçin  
Hazırlanmış Fırın

Atıl durumda olan silisyum-karbür plakalar dik 
bir şekilde fırın iç duvarlarına, aralarına bir önceki 
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yalıtım malzemeleri konularak yerleştirilmiştir. Bu 
yolla fırın içinde kullanılan ısı yalıtım battaniye-
lerinin ve plakaların daha uzun süre kullanılması 
hedeflenmiştir.  

Resim 32. Pişirim Ayakları 

Birinci pişirimde seramiklerin taban kısımlarına 
konulan ayakların eridiği gözlenmiş olup, ikinci 
pişirimde Resim 32’ de görülen ayaklar yapılmıştır. 
Şamotlu çamurun yaş ağırlıgı tartılmış ve aynı 
miktarda kuru Alüminyum Oksit eklenerek karışım 
hazırlanmıştır. Karışım yoğurulmuş ve alüminyum 
oksit miktarı biraz daha arttırılarak elde edilen 
çamur kalıplara basılarak pişirim ayakları elde 
edilmiştir. Bu anlamda pişirim ayakları için tam 
bir reçete verilememektedir. Benzer bir uygulama 
yapılacağı takdirde yukarıda verilen ölçüler baz 
alınıp yeni bir karışım hazırlanıp uygulanabilir. 
Tuz pişirimi öncesinde ayakların bisküvi pişirimi 
yapılmamıştır. 

Resim 33. Alümünyum Oksit Karışımı

Pişirme ayaklarına seramik formların altına kon-
madan önce Alüminyum-oksit sürülmüştür.

Resim 34: Fırından Kontrol Halkasının Alınması

İkinci pişirimde toplam beş kez fırın içine tuz 
atılmıştır. İlk pişirimden farklı olarak ikinci pi-
şirime daha önce sonuçları denenmiş olan 1200 
0C sırlardan örnekler konulmuştur. Daha önce 
denemeleri yapılan sırların kırmızı beyaz pişme 
rengine sahip bünyelere uygulanılmasına özen 
gösterilmiştir. 
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Değerlendirme ve Öneriler

Resim 35. Tuzlanma Kontrol Halkaları 

Daha önce de değinildiği gibi ikinci fırın yakımında 
beş kez tuzlama yapılmıştır. Resim 35’de soldan 
sağa doğru sıralanmış olan kontrol  halkalarında 
tuzlanma miktarı izlenebilir. Beşinci halkadaki 
sırlamanın yeterli olduğu görülmüş ve fırın içine 
daha fazla tuz atılmamıştır. 

Resim 36. Pişirim Sonrası Üst Raftan Genel 
Görünüm 

İkinci pişirimde birinci pişirimden farklı olarak 
kırmızı renkte pişen yüksek derece çamur kulla-
nılmıştır. Fırında iki sıra raf üzerinde seramikler 
pişirilerek olumlu sonuç alınmıştır. 

Resim 37. Nar Desenli Çanak 

Bisküvi pişirimi yapılmış olan bazı seramiklerde 
kobalt oksit ile dekor yapılmıştır. Pişirim sonrasında 
açık pişme rengindeki seramiklerde dekor izlene-
bilmiş, kırmızı pişme rengindeki uygulamalarda 
dekorun izlenemediği tespit edilmiştir. 

Resim 37. Desenli - Desensiz Çanak Uygulamaları
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başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  
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Resim 38. Sır Denenmiş Bardaklar 

Resim 38’de daha önceden denemeleri yapılmış 
sırların sonuçları görülmektedir. Seramik yüze-
yinde renkli sır kullanılmak istenildiğinde bu 
yolla sırlanmış seramiklerin fırın içinde rahatlıkla 
pişirilebileceği söylenebilir. 

Resim 39. Tuz Sırlı Bardaklar

Resim 39’daki bardaklar için, bu pişirim sonu-
cunda elde edilmiş en iyi örneklerdir denilebilir. 
Bünyenin ergime noktasına ulaşmış olduğu tuz 
sırının tüm yüzeyi kapladığı gözlenmiştir. 

Sonuç

Tuz sırı uygulamalarının deneysel fırın kurularak 
yapıldığı bu çalışmada sonuçların genel olarak 
başarılı olduğu söylenebilir. Çalışma aşamaları 
şu şekilde sıralanabilir. 

1. Fırın kurulurken gazlı seramik fırınlarının genel 
çalışma esasları göz önünde bulundurulmuştur.

2. Fırın tuğlaları inşaat sektöründe “şaşırtma” 
denilen sistemle dizilmiş böylece ısı kaybı en-
gellenmeye çalışılmıştır. 

3. Fırın için bir sehpa yapılmış böylelikle kuru-
lumu ve taşınması kolaylaşmıştır. Bu çalışmada 
uygulanmamıştır ancak fırın için tüm tuğlaların 
dizilme işlemi bittikten sonra, fırının köşebent 
ve profil demirlerle sabitlenmesi önerilir. Çünkü 
fırının ikinci kez yakılmasında, yüksek derece ısı 
ve tuğlaların genleşmesi sebebiyle fırında bazı 
bölgelerde açılmalar gözlenmiştir. Gözlemler 
sonucunda fırının bu şekilde sabitlenmeden ya-
kılmasının tehlike arz edeceği düşünülmektedir. 

4. Şekillendirmesi yapılacak çamurlar 1200 0C 
‘ye dayanımlı ve farklı pişme rengine sahip ça-
murlardan seçilmişlerdir. Bu yolla farklı pişme 
rengine sahip çamurların tuz pişirimi sonrasındaki 
farklılıkları izlenmiştir.

Kaynakça

CANDURAN, K., (2007). Kil, Ateş ve Tuz. Se-
ramik Federasyonu Dergisi, (23), ss.102-107
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BİGA BELEDİYESİ DOĞANKENT REKREASYON ALANI VE  
MEYDANI PEYZAJ PROJESİ

BIGA MUNICIPALITY DOGANKENT RECREATION AREA AND 
SQUARE LANDSCAPE PROJECT

Alper SAĞLIK1, Abdullah KELKİT1

1ÇOMÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Özet: Hızla artan yapılaşma ve azalan yeşil alanlar, 
insanların rekreasyon alanlarına olan ihtiyaçlarını 
arttırmaktadır. Yoğun iş temposu, farklı kaynaklı stres 
ve negatif enerjiden kurtulmak, ruhsal ve bedensel 
tazelenme için spor önemli bir rekreasyonel araçtır. 
Doğal veya kültürel peyzaj içinde yapılan spor ve 
aktif dinlenme, pozitif enerji yaratmada daha etkili 
olmaktadır. Bu çalışma ile, çoğunlukla müstakil 
konutların bulunduğu yeni yapılaşma alanlarından 
olan Doğankent’de bir rekreasyon alanı projesi 
hazırlanmıştır. Çalışma alanı, etrafındaki konutlarda 
yaşayan kullanıcıların dinlenme ve spor aktiviteleri 
ile sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılayacak bir 
rekreasyon alanı şeklinde tasarlanmıştır. Projede renk, 
doku ve form özellikleri ile etkili bitkilerin kullanıldığı 
alanlar, hareketli su yüzeyi, saat kulesi ve meydanı, 
açık hava spor aletleri alanı, koşu parkuru, Biga’nın 
tarihini anlatan yazı ve kabartmaların bulunduğu duvar 
ile oturma ve dinlenme alanları gibi kullanımlara yer 
verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biga, Çanakkale, Doğankent, 
Meydan, Peyzaj Projesi, Rekreasyon

Abstract: Formation which increase swiftly and green 
areas which decrease, increase peoples’ needs for 
recreation areas. Sport is a recreational implement for 
busy work tempo, different welded stress and getting 
out of negative energy. Sport and active rest done in 
natural and cultural landscape are more influential to 
create positive energy. With this work, a recreation 
area project is prepared in Doğankent which is one of 
new formation areas  that are mostly detached houses. 
Work area is designed as a recreation area to fulfill 
the inhabitants’ rest and sport activity also their social 
and culturel needs. In the project is given place to uses 
like colour, tissue and form features with areas that 
efficient plants are used, active water surface, clock 
tower and square, outdoors sport equipments area, 
jogging track, wall which include article and reliefs 
that explain history of Biga, sitting and rest area.

Key Words: Biga, Canakkale, Doğankent, Area, 
Landscape Project, Recreation
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

1. ÇALIŞMA ALANININ KONUMU VE 
BULUNDUĞU ARAZİNİN ÖZELLİKLERİ

Çalışma alanı, Çanakkale ilinin kendi adıyla anılan 
yarımadada (Biga Yarımadası) kurulmuş, merkeze 
90 km uzaklıkta olan Biga ilçesindedir. Biga doğuda 
Gönen, batıda Lapseki, güneyde Çan, kuzeyde ise 
Marmara Denizi ile çevrilidir. İlçe toplam nüfus 

açısından 85.225 kişi ile Çanakkale’nin en büyük 
ilçesidir (Çanakkale Valiliği, 2014). 

Çalışma alanı Biga’nın merkezine 3 km uzaklık-
tadır. Alan kuzeyde E-90/D200 Çanakkale-Bursa 
Karayolu, güneyde Kıbrıs Şehitleri Caddesi, batıda 
D555 Biga-Çan Karayolu ile doğuda tek ve çift katlı 
konutlardan oluşan siteler ile komşudur (Şekil 1).

Şekil 1. Çalışma Alanının Konumu

Düz bir zemine sahip olan alan 10420 m2 büyük-
lüğündedir. Alan, yollara sınır olduğu için gürültü 
ve kirliliğe maruz kalmaktadır. Etrafında yapılaş-
manın az olması ve açık bir alanda bulunmasından 
dolayı rüzgârdan olumsuz yönde etkilenmektedir 
(Şekil 2). Çalışma alanı mevcutta bitkilendirme için 
uygun bir toprak yapısına sahip değildir. Alanda 

sadece stabilize olarak otopark düzenlemesi ve 
tartan pistten koşu alanı ile zemini atıl durumda 
olan açık alan spor aletleri bulunmaktadır. Kuzey 
kısmında belediyeye ait içerisinde futbol, basket-
bol ve yüzme havuzu olan bir spor kompleksi 
bulunmaktadır. 
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Şekil 2. Çalışma Alanının Bir Bölümü

2. TASARIM YAKLAŞIMI 

Süratle değişen ve gelişen yaşam koşulları ve 
yenilenme içinde olan hayat tarzları, uzun süren 
çalışma saatleri, ihtiyaçlar ve tercihler, yaşam 
alanlarında da sürekli bir çeşitlilik oluşturmakta-
dır (Kil vd., 2014) Bunun sağlanabilmesi için de 
tasarlanan mekânların esneklik ve uyum özellikleri 
taşıması gerekmektedir. Çalışma alanında doğada 
spor, peyzaj projesinin tasarım sürecindeki temel 
yaklaşımı oluşturmaktadır. 

Biga Belediyesi sınırları içinde yer alan Doğankent, 
müstakil konutların çoğunlukta olduğu yeni yapılaşma 
alanlarındandır. Bu konutlarda yaşayan kullanıcı-
ların sağlıklı yaşam isteklerine cevap verebilmek 
adına atıl durumda olan çalışma alanı, dinlenme 
ve spor aktivitelerini de içeren çevre sakinlerinin 
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılayacak bir 
rekreasyon alanı olarak tasarlanmıştır. 

Bölgenin açık alan ve rekreasyon ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik hazırlanan projede çevre 
sakinleri ve halkın tüm aktivitelere dahil olma 
şansı bulunmaktadır. Yerleşim alanları ile iç içe 
olan proje alanında yeşilin ve su öğelerinin bir 
arada bulunması çok çeşitli aktivite merkezle-
rinin tasarlanmasına olanak verdiği gibi estetik 
açıdan da bu merkezlerin değerini arttırmakta, 
çevre sakinleri ve özellikle çocuklar için etkile-
yici bir yaşam merkezi olmasını sağlamaktadır. 
Proje alanında yer alan meydan düzenlemesi ile 
yeşil alanlar ve su gösterileri ile alanın sürekli 
canlı kalması sağlanmıştır. Ayrıca geçiş alanı 
üzerinde yer alması nedeni ile oturma ve dinlenme 
alanlarına da yer verilmiştir. 

Alana aracı ile gelen ziyaretçilerin otomobillerini 
sorunsuz olarak park edebilmelerini sağlamak 
amacıyla yeteri kadar açık otopark alanı da ta-
sarlanmıştır. 
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(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 
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Projenin tasarım sürecinde; Yılmaz ve Yılmaz 
(1999), Şişman vd. (2008), Sağlık (2010), Çe-
likyay (2011), Turgut (2011), Kiper ve Karakaya 
(2013), Atabeyoğlu (2014), Barlett et al. (2014), 
Carmichael ve Mccole (2014) kaynaklarından 
yararlanılmıştır. 

3. İHTİYAÇ PROGRAMI 

Biga Belediyesi yönetimi ile yapılan görüşmeler ve 
yerinde yapılan gözlemler sonucunda bir “ihtiyaç 
programı” oluşturulmuştur. İhtiyaç programında 
yer verilen kullanımlar şunlardır: 

 Renk, doku ve form özellikleri ile etkili bitki-
lerin kullanıldığı alanlar

 Hareketli su yüzeyi

 Saat kulesi

 Otopark

 Açık hava spor aletleri alanı

 Koşu parkuru

 Biga’nın tarihi anlatan yazı ve kabartmaların 
bulunduğu duvar

 Oturma ve dinlenme alanları

4. DOĞANKENT REKREASYON ALANI 
VE MEYDANI PEYZAJ PROJESİ

Rekreasyon ve spor yaparak sağlıklı yaşama 
olgusu içinde ihtiyaç programındaki kullanımlar 
dikkate alınarak peyzaj projesi hazırlanmıştır. 
Projede meydan, koşu parkuru ve doğa içinde 
açık hava spor aletlerinin kullanımına izin veren 
bir konseptte tasarım yapılmıştır. Bu kapsamda 
oluşturulan mekânlar avan projede form ve ölçü 
kazanmış, sonrasında uygulamaya yönelik olarak 
detaylandırılmıştır (Şekil 3). 

Şekil 3. Uygulama Projesi
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4.1. Koşu Parkuru ve Açık Hava Spor Alanı

Alanda 650 m uzunlukta, 4.2 m genişlikte koşu/
yürüyüş parkuru oluşturulmuştur.  Parkurun zemini 
10 mm. kalınlıkta siyah-kırmızı renkli ve ultravi-
yole dayanımı yüksek, esnek, su geçirgen, sporcu 
sağlığına uygun sentetik EPDM kauçuk malze-
me ile kaplanmıştır. Koşu parkurunun anayolun 
kenarında oluşu gürültü ve kirlilik yarattığından 
mevcut ağaçlar korunmuş, bazı bölgelerde Fraxi-

nus excelsior (Adi dişbudak) bitkisi kullanılmıştır. 
Parkurun başlangıcında 131 m2 alana sahip koşu/
yürüyüş parkuru ile aynı zemin döşemesine sahip 
açık hava spor alanı tasarlanmıştır. Alanda; kol-
bilek çevirme, iç ve dış bacak açma, bacak itme ve 
güçlendirme, ikili koşu bandı, ayakta ve oturarak 
bel esnetme ve geliştirme, mekik, bisiklet ve step, 
bacak esnetme ve yürüyüşe yönelik 8 adet açık 
hava spor aleti kullanılmıştır. Bu alanın arka kıs-
mında 18 araçlık otopark bulunmaktadır (Şekil 4).

Şekil 4. Yürüyüş/Koşu Parkuru ve Açık Hava Spor Alanı

4.2. Meydan ve Çevresi

Sanayi sitesi, Özel Can Hastanesi ve Biga Meslek 
Yüksek Okulu bağlantılarını sağlayan yolların 
birleşim noktasındaki kavşakta meydan tasarımı 
yapılmıştır.

Meydana ana ve tali yoldan 3 adet bağlantı yolu 
ve rekreasyon alanı boyunca koşu/yürüyüş parkuru 
bağlantılı olarak ulaşılabilmektedir (Şekil 5). 
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girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Şekil 5. Meydan ve Çevresi Planı

Bu yolun başlangıcında çiçek parterleri bulunmaktadır. 
Bağlantı yolunu dik akslarla kesen beyaz dolamit 
taşlarından desenler oluşturulmuş ve yol boyunca 

Cercis siliquastrum (Erguvan) bitkisi kullanılmıştır. 
2950 m2 alana sahip meydanın ortasında fıskiyeli 
süs havuzu bulunmaktadır (Şekil 6).
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 Şekil 6. Meydan ve Çevresi 3 Boyut-1

Süs havuzunun kenar kısımları aynı zamanda 
oturma ve dinlenme amaçlı olarak da kullanı-
labilecek şekilde tasarlanmıştır. Havuzun içinde 
orta kesime hilalden yola çıkılarak tasarlanan saat 
kulesi yerleştirilmiştir. Bu alanın çevresinde 5 m 
genişlikte dairesel formda sert zemin ve sınırında 
1.40 m’den 0.2 m’ye kadar inen spiral formlu bir 
duvar oluşturulmuştur. Duvarın iç ve dış yüzünde 
Biga’nın tarihini anlatan kısa yazılar ve kabartma-
ların yer alması düşünülmüştür. Duvarın etrafında 
3m’lik sert zemin bırakılmış, bu alana 8 adet bank 
yerleştirilmiştir.

Oturma birimleri boyunca Lagerstroemia indica 
(Oya ağacı), bağlantı yoluna bakan kısımda ise 
Chamaerops excelsa (Palmiye) kullanılmıştır. 
Bu bölgenin dışında dairesel bir hat oluşturmak 
amacı ile karışık şekilde mevsimliklere yer ve-
rilmiştir. Anayola cephe kısmında ise hem sınır 
oluşturmaya hem de görsellik katmaya yönelik 
Photinia fraseri ‘Red Robin’ (Bodur alev çalısı) 
ile Cupressus mac. goldcrest ‘Spiral’ (Spiral servi) 
bitkileri kullanılmıştır (Şekil 7). 
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Şekil 7. Meydan ve Çevresi 3 Boyut-2

4.3. Kameriyeler ve Bitki Gösterisi

Çalışma alanında açık hava spor alanı ile meydan 
arasında kalan kısmı çim zemin olmak üzere 

çeşitli bitki türleri kullanılarak şekilsel gösteri 
alanları oluşturulmuştur. Bitki kompozisyonları 
oluştururken dalga tasarımından faydalanılmıştır 
(Şekil 8). 

 
Şekil 8. Bitki Kompozisyonları
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 4 adet bitki kompozisyonu oluşturulmuştur. Bu 
kompozisyonlarda kullanılan bitki türleri Tablo 
1’de verilmiştir. Ayrıca bağlantı yollarında her 

geçişte bir adet olmak üzere oturma ve dinlenme 
amaçlı 6 adet kameriye kullanılmıştır. 

Tablo 1. Bitki Kompozisyonları

Latince Adı Türkçe Adı

1

Rosa sp. Minyatür gül (beyaz - pembe)

Callistemon leavis Bodur fırça çalısı

Nandina domestica Cennet bambusu

Robinia pseudo-acacia Yalancı akasya (pembe çiçekli)

2

Abelia grandiflora Büyük çiçekli abelya

Nandina domestica Cennet bambusu

Malus floribunda Süs elması

3

Prunus serrulata Süs kirazı

Euonymus microphyllus “Pulchellus” Çıtır taflan

Photinia fraseri ‘Red Robin’ Bodur Alev çalısı

4
Rosa sp. Minyatür gül (beyaz - pembe)

Prunus cerasifera Süs eriği

Teşekkür

Bu yayın; “Proje Çizim Hizmeti Satın Alımı” 
konulu, 2014 yılında Biga Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü arasında 
imzalanan sözleşme kapsamında hazırlanan peyzaj 
projesinden üretilmiştir.
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BERGAMA EVLERİ’NDE KAPI SÜSLEMELERİ1

1   Bu çalışma, 2003 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde Lisans Tezi olarak 
hazırlanmış ve bu kapsamda geliştirilerek makale haline getirilmiştir.

DOOR DECORATIONS IN BERGAMA HOUSES

Derya  PEKGÖZLÜ KARAKUŞ
Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Özet: Bu çalışma, Antik kentlerimizden biri olan 
İzmir’e bağlı, süsleme sanatında zengin çeşitlilik 
gösteren Bergama Evlerinin kapı açıklıklarını ve 
süslemelerini içermektedir. Bir iki katlı evleri, daracık 
sokakları ve çıkmaz sokakları ile Bergama evleri, 
içinde devam eden yaşantılarıyla günümüzde ayakta 
kalmak için direnmeye devam ediyor. Bergama Evleri 
süsleme açısından Geleneksel Türk Evi ve Batı Etkili 
Evler olmak üzere iki grupta incelenmektedir; cephe 
süslemelerinde diğer unsurlar gibi kapı süslemeleri 
de oldukça dikkat çekmektedir. Bu evlerde görülen 
kapılar;  İç Kapı Kanatları (Oda kapı kanatları) ve Dış 
Kapı Kanatları (Avlu, Sokak ve Bodrum kapı kanatları) 
olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Ber-
gama kapı kanatları üzerinde görülen kapı tokmakları 
da zengin çeşitlilik göstermektedir. Daha çok, figürlü 
örnekler grubunun bir alt grubu olan el şeklinde kapı 
tokmakları, bunun yanısıra, insan başı tasvirli kapı 
tokmağı, kuş tasvirli kapı tokmağı ve yılan başı tasvirli 
kapı tokmağı da bulunmaktadır. Geometrik örnekli 
kapı tokmakları arasında; kapı halkalarından çok, kulp 
şeklinde çekecek formlu tokmaklar kullanılmıştır. 
Kapı tokmaklarından başka, genellikle sol kapı kanat 
üzerinde biniler yer almaktadır. Bu biniler daha çok, 
insan başı tasvirli bilinirken bazıları ise, iyon başlığı 
tarzındadır. Çalışmanın sonunda Bergama kapıları ve 
süslemeleri, diğer yörelerdeki kapılarla karşılaştırılmış 
ve genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Ev, Kapı Süslemeleri, 
Kapı Tokmakları

Abstract: This study includes the doorways and 
ornaments of Pergamon houses which are showing  
a rich diversity in decorative arts and are connected 
to Izmir, one of the ancient cities of Turkey. Today, 
with their ongoing lifes, narrow streets and blind 
alleys, the one- or two storey Pergamon houses are 
continuing to resist. According to their decorations, 
the Pergamon houses can be analyzed in two groups 
so as traditional Turkish and western influenced 
houses; like other elements of facade decorations door 
ornaments atract considerable attention. This doors 
appear in two types such as interior- (room doors) 
and exterior door wings (courtyards- street- and base-
ment doors). Also  knockers on Pergamon door wings  
show a rich diversity. Mostly hand-shaped knockers 
(sub-group of the figure examples) as well as door 
handles depicting human head, bird and snake head  
are available. Between geometric patterned knockers, 
handle shaped  knockers are used more than door 
rings. Besides door knockers, overlays are usually 
on left door wings. Overlays are mostly human head 
shaped and some of them are in ionic style. At the end 
of the study, doors and decorations of Pergamon are 
compared with doors in other regions and a general 
valuation was done.

Key Words: Traditional Houses, Door Decorations, 
Door Knockers
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ÇARKINDA UYGULAMARI 

 

Çiğdem Önder ER1, Ahmet Cüneyt ER2 

Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Programı 
 

 

 

Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

1. GİRİŞ

Bergama oldukça eski, değişik uluslardan insanları 
ve Türk toplumunu aynı anda barındırmış, her 
birinin gelenek ve inanışlarına sahne olmuş ve 
birbirinin mimarilerine yansıyan üslup değişik-
liklerini ve kaynaşmalarını sergileyen canlı bir 
kenttir. Bergama tarihi kent dokusu içinde yer alan 
ve birbirinden farklı özellikler sergileyen bu evler 
iç mekanlarının yanı sıra, dış cephelerindeki süs-
leme özellikleriyle de dönemin sosyal, ekonomik 
ve kültürel yönelişlerine ışık tutmaktadır.1

“Doğal ve çevresel etkenlere karşı koyarak yüz-
yıllardır ayakta kalmayı başarmış olan geleneksel 
Türk evleri, mimarisi, taş işçiliği, ahşap işçiliği ya 
da kalem işleri gibi özelliklerinin yanı sıra kapıları 
ve kapılarındaki madeni elemanları ile de dikkat 
çekicidir” (Göktaş Kaya, 2010: 30-32).

Çalışmanın başında, Bergama Evleri ve kapı süsle-
meleri verilmeden önce Türk Evi hakkında bilgiler 
sunulmuştur.Türk Evi, Osmanlı Devleti’nin işgal 
ettiği sınırlar içinde Rumeli ve Anadolu bölgelerinde 
yayılmış 500 yıl kadar yapılmış ve kullanılmış bir 
ev tipidir. Türk Evi, ilk olarak Anadolu’da kendi-
ne özgü karakterini bulmuş ve buradan zamanla 
Osmanlı Devleti’ne bağlı, Avrupa’nın önemli 
bölgelerine yayılmıştır. Türk Evi, en çok 17. ve 
18. yüzyılda gelişme göstermiştir. 19. Yüzyıl da 
da bu ilerleme devam etmiş; 20. Yüzyılda ise, 
gerilemeğe ve yok olmaya başlamıştır. Osmanlı 

1 (ht tp: / /www.res tora turk .com/res torasyon-
incelemeleri-mimari-inceleme/257-bergama-evleri.
html, 10.09.2014).

Evi, şüphesiz birdenbire oluşmuş değildir, zaman 
içinde ‘Türk Evi’ anlamını taşımaya başlamıştır 
(Eldem, 1968:11-13). Osmanlı Evi’nin Bizans 
Evi’den etkilendiği de kesin değildir (Eldem, 
1984: 23).

S. H. Eldem, ev plan tiplerini, kronolojik olarak 
tarihsel bir gelişme gösteren dört tipe ayırmıştır. 

I. Sofasız Plan Tipi

II. Dış Sofalı Plan Tipi

III. İç Sofalı Plan Tipi

IV. Orta Sofalı Plan Tipi

I.SOFASIZ PLAN TİPİ

Ev planlarının ilki olan bu tipte odalar, yanyana 
dizilerek plan oluşturulmuştur. Bu tip, genellikle 
iklimin sıcak olduğu güney bölgelerde kullanılmıştır.

II.DIŞ SOFALI PLAN TİPİ

Bu tipte oda sıraları bir sofa ile birbirlerine 
bağlanmıştır. Türkler, Anadolu’ya yerleşmeden 
önceki Hitit ve Hellenistik evlerinde de bu plan 
uygulanmıştır. Bu plan tipi kendi arasında sınıf-
landırılabilir.

a) Dış sofalı, tek odalı plan tipi    

b) Dış sofalı, iki odalı plan tipi

c) Dış sofalı, eyvanlı plan tipi

d) Dış sofalı, iki odalı ve köşklü plan tipi

e) Dış sofalı, köşklü ve eyvanlı plan tipi

f) Dış sofalı, bir ucu odalı plan tipi 
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g) Dış ve köşe sofalı plan tipi olmak üzere.

Dış sofalı evlerde simetriye fazla önem verilmez, 
plan genellikle serbesttir.    

III.İÇ SOFALI PLAN TİPİ

Bu tipte, sofanın iki yanı oda sıraları ile çevrilmiştir. 
Bu tip kendi arasında sınıflandırılabilir.

a) İki yüzlü, iç sofalı, iki odalı plan tipi

b) İki yüzlü, ikiden fazla odalı, iç sofalı plan tipi

c) Bir yüzlü, iç sofalı plan tipi

d) Eyvanlı ve yan sofalı plan tipi olmak üzere.

IV. ORTA SOFALI PLAN TİPİ

Sofa, evin merkezinde ve dört tarafı oda sıraları 
ile çevrilidir. Orta sofalı plan tipi kendi içinde 
sınıflandırılabilir.

a) Dört köşeli, orta sofalı plan tipi

b) Pahlı köşeli, orta sofalı plan tipi

c) Yuvarlak veya beyzi, orta sofalı plan tipi olmak 
üzere.

Bu tipin, 15. yüzyılda kasırların inşaatında uygu-
landığı görülse de ev inşasında ancak 18. yüzyıl 
ortasından itibaren görülmeğe başlanır (Eldem, 
1984:18). 

Doğan Kuban ise, tipolojisinde Türk Evini, yarı 
kapalı (hayat-avlu) ve kapalı (oda) mekanlardan 
oluşturmaktadır. Bu plan ‘’Türk Hayatlı Evi’’ 
olarak tanımlanmıştır 

Doğan Kuban, Anadolu’yu konut mimarisi bakı-
mından bölgelere ayırmıştır:

1) Güneydoğu Anadolu’nun Kuzey Suriye ile 
ortak kültürünün ifadesi olan taş konut mimarisi,

2) Erzurum’dan daha öteye Kuzeydoğu Anadolu’nun 
Güney Kafkasya ve Dağıstan ile bağlantılı ahşap 
hatıllı taş mimarisi,

3) Doğu Karadeniz Bölgesi’nde görülen karakte-
ristik ahşap ev mimarisi,  

4) Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin düz damlı, ‘kübik’ 
taş mimarisi, 

5) Orta Anadolu’nun özellikle Niğde’de ve Kay-
seri (eski Kapadokya) bölgesinin Kuzey Suriye 
ile bağlantılı taş mimarisi, 

6) Orta Anadolu’nun daha çok köy ve küçük kent 
ortamında kalan ve kökü Yenitaş Çağı’na kadar 
uzanan kerpiç mimarisi, 

7) Esas yayılma alanı Anadolu’nun kıyılarıyla orta 
yayla arasında, Silvan dolaylarından batıya ve İç 
Ege’den Toroslar’ın kuzey yamaçlarına kadar 
uzanan ve yer yer diğer bölgelerde ve Balkanlar’da 
görülen hımış yapı tekniğinde, yeni taşıyıcı sistemi 
ağaç, kerpiç dolgulu, zemin katı çoğunlukla taş 
olan konut mimarisi olmak üzere ayrılır (Kuban, 
1982:196-197).

Farklı ev tipinin doğmasında iklim, zemin, jeolojik 
yapı ve örtüsü, evlerin yapı şekilleri, bölgelerdeki 
toplum ve üretim durumları daha çok etkili olmuştur. 
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Bölgesel Ev Tipleri Ve Farklı Bölgeler

Karadeniz Sahil Evi, Rize Evi, Kuzey Anadolu Evi, 
Ankara Evi, İstanbul ve Marmara Bölgesi Evi, Ege 
ve Batı Anadolu Bölgesi Evi, İç Anadolu kerpiç 
Evi, Kayseri Evi, Doğu Anadolu Evi, Güneydoğu 
Anadolu Evi, Diyarbakır Evi.

Karadeniz sahil ve hinterlandı, İstanbul ve Marmara 
Bölgesi, Ege ve hinterlandı, Akdeniz Bölgesi, İç 
Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güney-
doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere bu ev tipleri 
başlıca yedi gruba indirilebilir.

İstanbul ve Marmara Bölgesi Evi, Türk evi niteli-
ğini verirken, diğer bölge evleri taşra ve bölgesel 
tipte özellik gösterirler.

ANADOLU  EVLERİ

Karadeniz ve Kuzey evleri

Bu ev tipinin kapsadığı bölge, yaklaşık olarak 
Akçakoca, Göynük, Nallıhan, Ankara, Çankırı, 
Çorum, Tokat ve kelkit vadisini izleyen Kopdağ 
ve Akdağ’ın kuzeyinde Batum ile Toti arasında 
Karadeniz sahillerine ulaşmaktadır. Karadeniz sahil 
evleri, Amasra, Sinop, Bafra, Ünye, Balaman, Ordu, 
Giresun, Vakfıkebir, Trabzon gibi şehirlerde ve bu 
şehirlerin dağ eteklerindeki kasabalarında bulunur. 
Bu bölgenin ev planı, daha çok (18. yüzyıl sonu) 
bir döneme kadar açık sofalıdır. Sonradan iç ve 
orta sofa yönünde gelişmiştir. Bu yönüyle Marmara 
Bölgesi planına benzer. 17. yüzyıla kadar giden 
örnekleri vardır. Üslubun baroklaşması, Karade-
niz ve Kuzey evlerinde etkisini göstermiştir. 19. 

yüzyılda baroktan ampir üsluba geçiş, bu evlerde 
değişiklikler yaratmıştır. 

İç Anadolu evleri

Bölgenin sınırında bulunan Eskişehir, Afyonkarahisar 
ve Beyşehir’de çatılaşma eğilimi kerpiçe hakim 
olmuş ve buralarda farklı bir ev tipi doğmuştur. Eski 
Kayseri evleri, Anadolu içinde benzeri olmayan 
bir tiptir. Bu evlerde eyvan bulunur.

Ege ve Batı Anadolu evleri

Bu bölge batıda Ege sahilleri ile kesin bir şekilde 
sınırlanmışken, doğu, kuzey ve güney yönlerin-
de kesin olarak bir sınır içine alınamamaktadır. 
Kuzeyde; Çanakkale, Balıkesir, doğuda; Uşak, 
Sandıklı, Eğridir’den geçen, güneyde; Antalya’ya 
varan bir hattır. Genellikle Ege evleri bölgenin son 
bulduğu bir sınır olarak kabul edilebilir. 

Ege evlerinin en iyi korunmuş örneklerine Manisa, 
Kula, Tire, Ödemiş, Bulda ve Birgi’de rastlarız, 
bunların dışında ise Eğridir, Isparta, Burdur, Hav-
ran, Edremit, Bergama, İzmir, Kuşadası, Uşak, 
Milas ve Muğla şehir evleri gelir. Ege evlerinin 
karakteristik özellikleri; planlarının daha çok dış 
sofalı, yapı tarzlarının da kargir zemin üzerine 
ahşap çatkılı ve kiremit örtülü olmasıdır. 17. yüz-
yıldan kalma örnekleri çok azken 18. yüzyıldan 
örnekleri bulunmaktadır. 19. yüzyılda ise ampir 
üslubunun etkisi görülmektedir.

Akdeniz veya Güney Anadolu Evi

Antalya’dan başlamak üzere Adana ve çevresini 
de içine alan bu bölgede başlıca oturma merkezleri 
Alanya, Akseki, Anamur, Ermenek, Mut, Silifke, 



41

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

Eylül  / Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 03 Cilt: 01 Sonbahar Kış
September / October / November / December 2014 Issue: 03 Volume: 01 Autumn Winter

ID:37 K:38
www.mtddergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

                 
 
 

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ 
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE 

Eylül  / Ekim / Kasım / Aralık 2014 Issue: 03 Volume: 01 Autumn Winter 
September / October / November / December 2014 Issue: 03 Volume: 01 Autumn Winter 

          ID:41 K:43 
www.mtddergisi.com 

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880) 
 

 

 1 

SERAMĠK SANATINDA AGATEWARE TEKNĠĞĠ VE ÇÖMLEKÇĠ 

ÇARKINDA UYGULAMARI 

 

Çiğdem Önder ER1, Ahmet Cüneyt ER2 

Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Programı 
 

 

 

Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Tarsus, Adana ve Maraş’dır. Mersin ve İskenderun 
yeni kurulmuş oldukları için eski evleri yoktur. 
Alanya ve Adana’da inşa tarihleri 150 seneyi 
geçen evlerin sayısı çok azalmıştır. 

Alanya ile Adana iki önemli alandır. Alanya, sarp bir 
tepe üzerinde inşa edildiği için, evleri teras şeklinde 
taş kaideler üstüne oturtulmuştur. Alanya’nın yeni 
ev tipi, Ege Bölgesindekilere benzer. Adana’da 
planlar çoğunlukla dış sofalıdır. Sofaları; direkli, 
duvarları; kırma taştan ve sıvasızdır.

Suriye ve Güneydoğu Anadolu Evleri

Çoğunluğu Müslüman olan bu bölgede yaşayan 
halk, yüzyıllar boyunca kendilerine özgü bir ev tipi 
oluşturmuşlardır, bu ev tipi ‘Suriye Evi’dir. Suriye 
evlerinde en önemli merkez avludur. Birbirinden 
farklı gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar içinde en 
fazla gelişenleri; Mardin, Şam, Antakya, Halep, 
Urfa, Diyarbakır evleridir.

Sedat H. Eldem, tarihlendirme konusunda Türk 
Evlerini üç devreye ayırmıştır.

I. Devir Evleri (17. yüzyıl Evleri)

Bilinen en eski Türk evleri bu plan tipindedir ve 
genellikle dış sofalıdır. Bu dönem evleri genellikle 
iki katlıdır. Bazen oda sıraları arasında eyvanlar 
bulunmaktadır. 17. yüzyıl yarısından itibaren dış 
cephelerde pencere artar, çıkmalar yapılmağa başlanır, 
bu nedenden dolayı duvarlar hımış tekniğinde yapılır.

II. Devir Evleri (18. yüzyıl Evleri)

Bu dönemde odaların ve sofaların büyümesi, yapı 
tekniğinin hafifletilmesini gerektirmiştir. Orta ve 

merkezi sofa etrafında gruplanmış odalar yer al-
maktadır, böylece planda değişim de başlamıştır. 
Evlerde dört cephede önem kazanmıştır ve sofalarda 
köşk şeklinde çıkmalar oluşmuştur.

III. Devir Evleri (19.yüzyıl Evleri)

Taşrada dış sofa uygulanmış; şehirlerde ise ortak 
sofa yerini iç sofalı plan tipine bırakmıştır. Ge-
leneksel Türk Evi, 19. yüzyılın son bulmasıyla 
büyük şehirlerde önemini yitirmiştir (Eldem, 1984
:28,29,43,44,60,62,63,64,65,135,136,201 ve 202).

2. BERGAMA EVLERİ

A). Bergama Evlerinde Plan Tipleri

Bergama tarihi kent dokusu içinde yer alan ve 
birbirinden farklı özellikleri sergileyen evler, iç 
mekanlarının yanısıra, dış cephelerdeki süsleme 
özellikleriyle de dönemin sosyal, ekonomik ve 
kültürel yönelişlerine ışık tutmakadır. Evler, içinde 
yaşayanların inanışlarını, geleneklerini, zevk ve 
karakterlerini de yansıtmaktadır.

Bergama’da günümüze gelebilmiş sivil mimarlık 
örneği evleri, süslemeleri açısından iki grupta in-
celemek olanaklıdır. Bunlardan birincisi; Osmanlı 
Döneminde, 19. Yüzyılın başlarında inşa edilmiş 
‘Geleneksel Türk Evi’ karakterini yansıtan ev ve 
konaklardır. Ancak Bergama’da Anadolu Türk 
kenti özelliğini koruyan kesimlerde dikkat çeken bu 
evlerin büyük bir kısmı, zaman içinde değişikliğe 
uğramış ve yıkılıp yok olmuştur. İkinci grup ise; 
19. Yüzyıl ortaları ile 20. Yüzyılın ilk başlarında 
yapılan, Geleneksel Türk Evleri’nden farklı, 
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SERAMĠK SANATINDA AGATEWARE TEKNĠĞĠ VE ÇÖMLEKÇĠ 

ÇARKINDA UYGULAMARI 

 

Çiğdem Önder ER1, Ahmet Cüneyt ER2 

Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Programı 
 

 

 

Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Neoklasik üslubu yansıtan ‘Batı Etkili Evler’dir 
(Gültekin, 2002:1-8).

En eski örnekleri Hellenistik devir kalıntıların-
da izlenebilen dikdörtgen biçiminde ‘peristyle’ 
avlulu ve avlusu dört yönden galerilerle çevrili 
veya peristylede iki katlı sütun mimarisi uygu-
lanmış Bergama evlerinin, Bizans döneminde 
nasıl olduğu bilinmiyor. Bu durum, 18. yüzyıla 
kadar, Osmanlı dönemi için de geçerlidir. Onun 
için Türk evi literatürüne giren en eski Bergama 
Evleri 18. yüzyıla tarihlenir. 

Sedat Hakkı Eldem, Türk Evi ile ilgili pekçok 
önemli çalışmasında Bergama Evlerine yer vererek, 
diğer Anadolu kentleri için yaptığı gibi, buradaki 
konutları da plan özellikleriyle tanıtmaktadır. 
Yayınladığı evlerden dördü dış, biri iç sofalıdır 
(Sönmez, 1998:5-11).

Dış sofalı plan tipinin bir grubu olan, dış sofalı, 
iki odalı plan tipine giren Bergama’daki 18. yüzyıl 
yapısı, oldukça küçüktür ve bu evin üst katında 
bir büyük bir de küçük odası mevcuttur.

Dış sofalı plan tipinin başka bir grubu olan, dış 
sofalı üç ve daha fazla odalı plan tipine örnek 
olarak; Bergama’daki Atmaca Mahallesi Kara Ve-
liler çıkmazındaki 18. yüzyıl yapısı Hacı Rıza Evi 
verilebilir. Bu evde, oda sırası iki büyük odaya ve 
onların arasında yer alan küçük odaya ayrılmıştır.  

Bergama’da Gazi Paşa mahallesinde 19. yüzyıldan 
kalma bir ev planı, oldukça sade ve çıkıntısızdır. 
Evin üç tarafı kalın duvarlarla çevrilmiş, sofa yüzü 
ise direklik şeklinde bırakılmıştır.

Bergama’da Dış sofalı, iki odalı ve köşklü plan 
tipine örnek olarak, Karaosmanlılara atfedilen 
Hacı İsmail Ağa Konağı verilebilir. Konak, 19. 
yüzyıl başlarına tarihlenmektedir 

İç sofalı plan tipinin bir grubu olan, bir yüzlü iç 
sofalı plan tipine; Bergama’da, Atmaca mahalle-
sinde bulunan ev planı verilebilir. 18. yüzyıl yapısı 
olan bu evin planı oldukça sadedir.(Eldem, 1968: 
37, 45, 47 ve 114).

Bergama’da Konut Tipleri

Bergama’da‘’ Geleneksel / Hımış Tekniğinde Evler’’ 
ve ‘’Batı Etkili / Kargir Evler’’ gibi, birbirinden 
farklı iki konut tipi vardır.

I. Geleneksel / Hımış Tekniğinde Evler

Geleneksel Türk Evlerini, plan tipleri açısından 
ikiye ayırabiliriz. Hımış evlere özgü ‘’Dış/Açık 
Sofalı’’ ve ‘’İç Sofalı’’ şemaların uyğulandığı bu 
grupta, genellikle 18. yüzyıla tarihlendirilen evler 
vardır. Hımış tekniğindeki konutlar, 19. yüzyılda 
da devam etmekle birlikte, dönemin eğilimine 
uygun biçimde, dış sofalı şemalar giderek azalmış 
ve iç sofalı, kargir evlerinkine benzer planlar tercih 
edilmeğe başlanmıştır.

II. Batı Etkili / Kargir Evler

Bu grupta yer alan ve sokaktan yarım kat kadar 
yükseklikte bir bodrum kat üzerine oturtulmuş, bir 
ya da iki katlı olabilen kargir Bergama evlerinin 
en belirgin özelliklerinden biri, giriş kapısının niş 
içine alınmış olmasıdır.
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Giriş nişi dışında herhangi bir harekete yer veril-
memiş olan masif etkili kargir evler, plan ve kütle 
tasarımı açısından üç gruba ayrılabilir.

1)Bir Katlı Evler

a) Tek kat + yarım bodrumlu-ortadan girişli evler

Planları daha çok iç sofalı evleri andırır. Örnek 
olarak Ertuğrul Sokak No: 50, Soğandere Sokak 
No: 27 verilebilir.

b) Tek kat + yarım bodrumlu-bir uçtan girişli evler

Giriş nişi sokak cephesinin bir ucunda yer alan bu 
evler, kısa kenarıyla sokağa yerleşmiş olarak ve 
parselin derinliğine doğru uzayan bir dikdörtgen 
içinde yer alırlar. Örnek olarak, Abacıhan Sokak 
No: 5, Kınık Caddesi No: 37’deki evler verilebilir.

2) İki Katlı, Çıkmasız Evler

Tek katlı evlerle benzerlik gösterir, cephedeki giriş 
nişine göre, iki farklı tipe ayrılır.

a) İki kat + yarım bodrumlu-bir uçtan girişli tipler. 
Örnek: Dede Sokak No: 23 verilebilir.

b) İki kat + yarım bodrumlu-ortadan girişli tippler. 
Örnek: Dede Sokak No: 47.

3) İki Katlı, Sakız Evleri

İki gruba ayrılır.

a) İki katlı, balkonlu sakız evleri

Örnek: Dede Sokak No: 42 

b) İki katlı, cumbalı sakız evleri

Örnek: Domuz Alanı No: 61. 

B. Bergama Evlerinde Cephe Özellikleri

Bergama’da yapısal nedenlerle evlerin kütleleri 
fazla girintili çıkıntılı değil, masif görünümlü-
dür. Geleneksel Türk Evi, üst katlarındaki-ahşap 
iskeletin sağladığı-çıkmalarla dışa açılma olana-
ğından yoksun, alt ve üst katları hemen hemen 
aynı büyüklükte olan yapılardır. Az sayıdaki bazı 
konutlarda; sakız üslubuna özgü, ancak biçimi pek 
karasteristik olmayan ahşap bir cumba veya balkon 
şeklindeki çıkmalarla bu özellik biraz değişebilir. 
Bitişik düzenli küçük parsellere göre tasarlandıkları 
için yan cepheleri kapalı, arka bahçe veya avluya 
bakan cepheleri genellikle özensiz olup yalnızca 
giriş cepheleri ile-sınırlı bir biçimde-dışa açılırlar. 
Sokak yüzlerinin tek girintisi zemin katlardaki 
kapı nişleridir ve bu tasarım da kütleye bir hareket 
kazandırmaktan çok giriş güvenliğini sağlamağa 
yönelik işlevsel bir biçimlenmedir. Girişteki niş 
düzenini destekleyen önlemler olarak pencerelerin 
daima demir kepenkli veya sokak kapılarındaki 
camlı bölgelerin parmaklıklı yapılması, güvenlik 
ilkeleri bağlamında, kural haline getirilmiş özel-
liklerdir (Resim 1). 
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Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Resim 1. Demir Kepenkli Pencereler, Kurtuluş Mahallesi, Kınık Caddesi No: 91,  
(Pekgözlü Karakuş, 2003).

Evlerin bodrum katları moloz taş, kaba yonu taş 
veya üst katların duvarları ile aynı teknikte yani 
yer yer tuğla kullanılarak örülmüş kaba yonu taş 
olup, sokak cepheleri bazen sıvalı bazen de sıva-
sızdır. Üst katların dış duvarları taş-tuğla şeklinde 
almaşık düzende ve taşların düzey derz bölgelerine 
çoğunlukla yarım tuğlaların yerleştirilmesiyle 

oluşan ikinci bir almaşık sistem eklenerek inşa 
edilmişlerdir. 

Batı etkili kargir evlerde, Geleneksel Türk evle-
rine özgü kırma çatılar ve geniş ahşap saçaklara 
rastlanmaz. Çatıların tümü alaturka kiremit ile 
örtülü -sokak ve arka bahçeye olmak üzere- ve 
iki yöne eğimlidir (Resim 2). 
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Resim 2. Domuz Alanı No: 41, Üst Örtüsü Alaturka Kiremitli Çatı,  
(Pekgözlü Karakuş, 2003).

Kargir evlerde, diğer Batı Anadolu kentlerindeki 
benzerlerinden farklı olarak, bezemeli bir cephe 
öğesi olarak kullanılan balkon ya da ahşap cumba 
şaklindeki çıkmalara çok rastlanmaz. Başka bir 
deyişle, karakteristik formları ve uygulama oranı 
açısından, sakız üslubunun yaygınlaşmadığı gö-
rülür (Sönmez, 1998: 39, 40, 41, 42, 44, 47, 53, 
68, 74, 77 ve 78).

Bergama evlerini dış cephe özelliklerine gore 
sınıflandırdığımızda genel anlamda dört gruba 
ayırabiliriz:

I. Sokak cephesini yalnız avlu kapısının oluştur-
duğu yapılar (ancak bunlardan, içerdeki konutun 

tarihi değerinin olduğu evler oldukça az sayıdadır. 
Genelde yığma, yeni yapılmış veya tarihi nite-
liğini tamamen yitirmiş değerlendirmeğe gerek 
duyulmayan yapılardır),

II. Kemerli ya da düz taş lentolu kapı ve pencere-
lere sahip Rum mimarisinin özelliklerini yansıtan 
taş yapılar,

III. İlk katı taş, ikinci katı ahşap taşıyıcı sisteme 
sahip, ahşap pencereli çıkmalı Türk tipi yapılar,

IV. Cephe elemanları son devir mimarisinin 
özelliklerini taşıyan yeni yapılar, (betonarme 
yapılarla, yığma yapıların çoğunluğunda bu türe 
rastlanmaktadır) (Elbi, 1987:84-85).
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girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

3. BERGAMA EVLERİNDE KAPILAR

Kapı, herhangi bir mekana giriş ve çıkışı düzenleyen 
yapı elemanıdır (Binan, 1977: 944). Kökeni büyük 
uygarlıklara dayanan Anadolu insanının geleneksel 
mimarisinde karşımıza çıkan kapılar onların biri-
kimleri ve estetik tercihleri doğrultusunda malzeme, 
teknik, boyut, biçim ve dekorasyon yönünden bir 
çeşitlilik sergiler (Gündüzalp, 1996:17).

Mimarlık tarihine göz attığımızda örneğin; Eski 
Mısır’da, Asur’da, Yunanistan’da, Roma’da 
kapılar daima önemlerini korumuştur. Selçuklu 
mimarisinde kapıların anıtsal bir görünümde 
oldukları görülür. Osmanlı Dönemi yapılarında 
Selçuklu kapı formu, büyük camilerin kapılarında 
karakterini korumuştur (Baş, 1982: 17).

Bergama Evlerinde; Cephelerde süslemeleriyle 
en dikkat çekici elemanlar kapı ve pencere-
lerdir. Bu evlerinin en belirgin özelliklerinden 
biri, giriş kapısının eyvan şeklinde düşünülmüş 
olması bir giriş aralığı veya enlice bir kemer 
içine yerleştirilmiş olmasıdır. Bazı anıtsal sokak 
kapıları, tek katlı evlerin saçak altı seviyesine 
kadar uzanmaktadır. Böylesi kapılara birkaç 
basamaklı taş merdivenlerle ulaşılmaktadır. Dış 
kapılar genellikle çift kanatlı masif demir olup, 
üst kesimlerinde basık kemerli, yarım daire veya 
dikdörtgen şekilli birer pencere mevcuttur. Eyvan 
şeklindeki giriş aralıklarının bazen düz, bazen 
basık kemerli tonoz olan üst örtüleri, Batı etkili 
bezemeler, kartuş ve Barok tarzlı çelenk motifleri 
ile süslüdür (Resim 3).

Resim 3. Eyvan tonozu üzerinde Batı etkili 
alçıdan çelenk motifi Ulu Camii Mahallesi 
Tabak Köprü Çıkmazı No: 49, (Pekgözlü 

Karakuş, 2003).

Dar ve yüksek pencerelerin etrafı, taş sövelerle 
çevrilidir. Bazı pencerelerin üst kesiminde basık 
kemerli veya düz bir taş lento mevcuttur. Bun-
ların üst kesimleri batı etkili, profilli bir konsol-
la ya da bitkisel motifle taçlandırılmıştır. Pence-
reler, demir parmaklıklı veya kepenklidir. 2 
Bergama evlerinde kapılar iki şekilde karşımıza 
çıkmaktadır: 

I. İç Kapı Kanatları (Oda kapı kanatları)

II. Dış Kapı Kanatları (Avlu, Sokak ve Bodrum 
kapı kanatları)

2 (ht tp: / /www.res tora turk .com/res torasyon-
incelemeleri-mimari-inceleme/257-bergama-evleri.
html
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da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 
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örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

I.İÇ KAPI KANATLARI (ODA KAPI KANAT-
LARI)

Genellikle tek kanatlı olup, geçmeli ve aynalı 
tarzdadır. Çoğunlukla ahşaptan yapılmışlardır. 
İç kapı kanatlarının yüksekliği, 200-230 cm. dir. 
Genişliği ise, 90-100 cm. arasında değişmektedir. 
Sofa kapıları, altta tablalı bir bölüm bırakıldıktan 
sonra üzeri camlı olarak yapılır ve iki yanı ca-
mekanlıdır. Bu tarz kapıların çoğunda geometrik 
düzenle oluşturulan bezemelere veya işlemeli, 
renkli camlara rastlanır (Sönmez, 1998:  55-62).

II. DIŞ KAPI KANATLARI

Avlu Kapı Kanatları

Avlu kapıları çoğunlukla ahşaptan iki kanatlı olup, 
çeşitli gruplara ayrılabilir:

I. Basık kemer içine yerleştirilmiş, tamamı ahşap 
olan, iki kanatlı kapılar. Örnek: Talat Paşa Mahallesi 
Tabak Köprü Çıkmazı No: 36.

II. Ahşap kanatlar üzerinde yavru kapıları olan, 
iki kanatlı kapılar. Örnek: Talat Paşa Mahallesi 
Dede Sokak No: 28 (Resim 4).

Resim 4. Ahşap Kanatlar Üzerinde Yavru Kapıları Olan, İki Kanatlı Kapılar, Talat Paşa 
Mahallesi Dede Sokak No: 28 (Pekgözlü Karakuş, 2003).
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faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 
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örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

III. Tamamı ahşap iki kanatlı kapılar. Örnek: Ulu 
Cami Mahallesi İttihat ve Terakki Caddesi No: 12.

IV. Yuvarlak kemerli alınlık içinde penceresi bulunan 
tamamı ahşap, iki kanatlı kapılar. Örnek: Kurtuluş 
Mahallesi Kınık Caddesi Bazalika karşısındaki Ev.

V. Basık kemer içine yerleştirilmiş penceresi bu-
lunan, tamamı ahşap tek kanatlı kapılar. Örnek: 
Ulu Cami Mahallesi Vakıf Bahçe Sokak No: 2.  

Bodrum Kapı Kanatları

Bergama evlerinde tek kanatlı evler çoğunluktadır; 
ama bodrum katıyla birlikte iki kanatlı yapılar 
da görülür. Kapısı yanda olan örneklere daha 
sık rastlanmaktadır. Ancak kapısı ortada olan 
örnekler daha gösterişli ve büyüktür. Bu evlerin 
bir özelliği de bodrum kapısı ve bodrum pencere-
lerinin bulunmasıdır. Bu şekilleriyle bodrumlar, ev 
cephelerinde adeta bir kat görünümü vermektedir 
(Elbi, 1987:84-85).

Bodrum kapıları genellikle masif demirden 
olup, düz atkılı açıklık içine yerleştirilmiş, tek 
kanatlı kapılardır. Örnek: Ulu Cami Mahallesi 
Vakıf Bahçe Sokak No: 2, Talat Paşa Mahallesi 
No: 32 

Sokak Kapı Kanatları

Bergama evlerindeki sokak kapılarının çok hare-
ketli, renkli ve süslü olduklarını söyliyebiliriz. Bazı 
anıtsal sokak kapıları, tek katlı evlerin saçak altı 
seviyesine kadar uzanmaktadır. Böylesi kapılara 
birkaç basamaklı taş merdivenlerle ulaşılmaktadır 
(Gültekin, 2002: 3-6).

Bergama evlerinde kapılar çoğunlukla çift kanatlı 
yapılmış olup; kapı açıklıkları, iki söve arasına 
yerleştirilmiştir. Kapı kanatlarını:

I.Tamamı masif demir olan kapı kanatları,

II.Alt bölümü masif, üst bölümü dekoratif süslemeli 
demir parmaklıklı kapı kanatları,

III.Tamamı dekoratif süslemeli demir parmaklıklı 
kapı kanatları,

IV.Ahşap olan kapı kanatları olmak üzere gruplara 
ayırabiliriz.

Bergama evlerinde bazı kapılar enlice bir kemer 
veya eyvan içine yerleştirilmiştir. Sokak kapıların 
boyu 1.40 cm.-2.20 cm. arasında değişmektedir 
(Resim 5-6).
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(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Resim 5. Eyvan içine yerleştirilmiş kapı    
Resim 6.Eyvaniçine yerleştirilmiş kapı detayı 
Ulu CamiMahallesi, Tabak Köprü Çıkmazı 

No: 49, (Pekgözlü Karakuş, 2003).

İki kanatlı kapılar üzerindeki süslemeler, simetrik 
olarak yapılmıştır. Ahşap kapı kanatlarında ve ta-
mamı masif demir olan kapı kanatlarında süsleme 
daha çok yatay ya da dikey panolara ayrılmıştır.

Alt bölümü masif, üst bölümü dekoratif süsle-
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dekoratif süslemeli demir parmaklıklı kapı ka-
natları üzerindeki süslemeler de simetrik olarak 
yapılmıştır. Geometrik motiflerin oluşturduğu 
süslemeler arasında daha çok; volütler, baklava 
motifleri, çiçek motifleri, meander motifi, zenci-

rek motifi3 görülmektedir.  Kapı açıklıklıklarını 
iki yandan sınırlayan söveler, çoğunlukla sade 
silmelerden oluşan başlık ve kaidelere sahiptir 
ve bazı söveler üzerinde demirden baklava şekilli 
rozetler bulunmaktadır. Bazılarında ise, panolar 
şeklinde taş süslemeler yapılmıştır. Örnek: Talat 
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Saçak altı firizinde, taş süslemelere sahip kapılar 
da görülmektedir.  Kurtuluş Mahallesi, Parmak-
batıran Caddesi No: 30, 32’de meander dizilerini 
örnek verebiliriz.

Eyvan şeklindeki giriş aralıklarının bazen düz 
bazen kemerli olan üst örtüleri, Batı etkili beze-
meler, kartuş ve Barok tarzlı çelenk motifleriyle 
süslüdür (Gültekin, 2002: 6). (Resim 7).

Resim 7. Eyvan Tonozu Üzerinde Dikdört-
gen Bir Pano Içerisinde Batı Etkili Çelenk 
Bezeme.  Domuz Alanı No: 41, (Pekgözlü 

Karakuş, 2003).

3 Zencirek motifi, adını Menderes Nehri’nin 
kıvrımlarından almıştır.  Bkz. Demiriz, 1979: 28-113).  
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ÇARKINDA UYGULAMARI 

 

Çiğdem Önder ER1, Ahmet Cüneyt ER2 

Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Programı 
 

 

 

Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Herhangi bir mekâna giriş ve çıkışı sağlayan yapı 
elemanı olan kapılar üstünde yer alan kapı halka 
ve tokmakları önemli maden işi örneklerdendir. 
Halka ve tokmaklar; çevre koşulları, yaşam biçimi 
ve kullanıcı gereksinimlerinin tasarıma yansıması 
sonucunda günümüz kapılarında yer alan kapı zili 
yerine kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır. Bir bahçe 
içinde yer alan, iki ya da üç katlı, içinde birkaç 
ailenin yaşadığı evlerde, teknolojinin gelişmediği 
zamanlarda, eve gelenin sesini duyurabilmesinin 
güçlüğü düşünüldüğünde kapı üstlerindeki halka 
ve tokmakların önemi daha da ortaya çıkmaktadır 
(Göktaş Kaya, 2010: 342).

Kapı tokmakları, genelde ahşap kapı kanatları 
üzerinde bir elin yetişebileceği yükseklikte yerleşti-
rilmiş madeni bir levhadan ve bunun üzerinde inip 
kalktıkça levhaya vurabilen madeni bir tokmaktan 
meydana gelir. Alttaki madeni levhaya ‘’yatak’’ 
veya ‘’ayna’’ denilmektedir (Önder, 1905:102).

Romalılar döneminde kapılarda; tokmak, kilit ve 
süngüler bulunurdu. Pompei’de bir evin kapısı 
üzerinde halka biçiminde bir tokmak bulunmuştur. 
Ortaçağ’da tokmak, genellikle demirden veya 
bronzdan büyük bir halka biçimindeydi. Cizre Ulu 
Camii’nin 13. yüzyıl ortalarında yapılmış olan tunç 
malzemeli kapı tokmağı Selçuklu tokmaklarından 
günümüze gelebilmiş bir örnektir. Bu örnekte, 
karşılıklı duran bir ejder figürünün ortasında stilize 
bir aslan başı kompozisyonundan oluşmaktadır.

18, yüzyılda Osmanlı Sanatında başlayan Barok 
ve Rokoko üsluplarına, 19. yüzyılın ilk yarısından 

itibaren Ampir Üslup da katılmış ve yerli gelenek-
lerden de faydalanılarak oldukça değişik bir üslup 
yaratılmıştır. Bu dönemde kapı tokmaklarında da 
değişiklik olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
başlayan Yeni Klasik Türk Mimarisinde, kapı 
tokmakları, dini ve sivil mimaride yavaş yavaş 
ortadan kalkmış ve yerini modern araçlara bırak-
mıştır (Baş, 1996:57-60).

Kapı kanatlarının önemli süsleme unsurlarından 
biri olan biniler; kapı ve perncere gibi hareketli 
yapı öğelerinde kanadın kasaya ya da öteki kanada 
binerek kapanmasını sağlayan çepeçevre profildir. 
Tek binili çözümlerde bu profil yalnız kasada yer 
alır. İki kanatlı kapı ya da pencerelerde genellikle 
kolun ve kilidin bulunduğu kanadın üstünde yer 
alan bini, kapanma çizgisini örter4.

Bergama evlerindeki kapı kanatları üzerinde çok 
çeşitli zengin kapı tokmakları ve biniler bulun-
maktadır. Çoğunlukla kapılar üzerinde kadın başı 
tasvirli biniler yer almaktadır. Örnek: Kurtuluş 
Mahallesi, Parmakbatıran Caddesi No: 17, Talat 
Paşa Mahallesi, Dede Sokak, Talat Paşa Mahallesi, 
Kadı Sokak No: 7, Domuz Alanı No: 60  (Resim 
8), No: 43, Kurtuluş Mahallesi Parmakbatıran 
Caddesi No: 30, No: 32, Talat Paşa Mahallesi 
Dede Sokak No: 19, No: 21.

4 Bkz. Bini’’ Maddesi,  Eczacıbaşı Sanat 
Ansiklopedisi, Cilt. I, İstanbul, 1997, s. 247.
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Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Resim 8. Bergama Evlerindeki Kapı Kanat-
ları Üzerindeki Bini, Domuz Alanı No 60 

Kadın Başı Tasvirli Bini, (Pekgözlü Karakuş, 
2003).

Bazı kapılar üzerinde ise, iyon başlığına benzer biniler 
görülmektedir. Örnek: Talat Paşa Mahallesi No: 34, 
Ulu Cama Mahallesi Vakıf Bahçe Sokak No: 9.

Günümüze kadar gelebilen ve kullanılmağa devam 
edilen kapı tokmaklarını genel olarak dört başlık 
altında toplayabiliriz:

A. Figürlü Örnekler

I. El Tasvirli Kapı Tokmakları 

a) Yüzüksüz el tasvirleri

b) Yüzüklü el tasvirleri

c) Hem yüzüklü hem bilezikli el tasvirleri 

d) Elinin altında yuvarlak nesne tutan tasvirler

e) Çiçek demeti tutan el tasvirleri 

II. İnsan başı tasvirli kapı tokmakları

III. Kuş tasvirli kapı tokmakları

a) Kanatlarını açmış, kartal tasvirli tokmaklar

b) Kanatlarını açmış, kuş tasvirli tokmaklar

IV.Arslan başı tasvirli tokmaklar

IV.Melek Tasvirli Tokmaklar

V.Balık tasvirli tokmaklar 

VI.Yılan tasvirli tokmaklar

VII.Yılan tasvirli tokmaklar

B. Geometrik Örnekli Kapı Tokmakları

I .Kapı halkaları

II.Kulp şeklinde çekecek formlu tokmaklar

C. Nesneli Örnekler

I.Kupa Formlu Tokmaklar

II.Vazo formlu tokmaklar
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girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

D. Figürsüz Örnekler (Dinçer, 1998: 9-11).

A. Figürlü Örnekler

I. El tasvirli kapı tokmakları

Bu tarz tokmaklarda yüzük, ev sahibinin medeni 
durumunu göstermektedir. Elde yüzük yoksa, 
ev sahibinin evli, dul ya da nişanlı olduğu, orta 
parmakta yüzük varsa ev sahibinin dul olduğu 
anlaşılır (Baş, 1982:18-20). 

Bazen avuç içinde top gibi nesneler bulunmaktadır. 
Gerek şamanizimde gerekse Selçuklu sanatındaki 
melek ve insan figürleri; ellerinde sonsuz hayatı, 
bolluğu ve iyiliği simgeleyen nar ya da haşhaş 
meyvesi tutarlardı (Baş, 1996:58).

Bergama kapılarında daha çok el şeklinde kapı 
tokmakları görülmektedir:

Kurtuluş Mahallesi, Parmakbatıran Caddesi No: 
17, Talat Paşa Mahallesi, Dede Sokak No: 6, Talat 
Paşa Mahallesi, Alp Sokak No: 18, Talat Paşa 
Mahallesi, Soğan Dere Sokak No: 27, Talat Paşa 
Mahallesi No: 32, Talat Paşa Mahallesi, Dede 
Sokak No: 19, Domuz Alanı No: 41, Talat Paşa 
Mahallesi, Soğan Dere Sokak No: 11, Talat Paşa 
Mahallesi No: 14, Talat Paşa Mahallesi, Dede 
Sokak No: 42.

II. İnsan başı tasvirli kapı tokmakları

Selçuklu sanatında insan figürleri cepheden ve-
rilirdi. Bunlar, badem gözlü, ince uzun burunlu, 
uzun saçlı figürler olup ellerinde genelde haşhaş 
veya nar meyvesi taşırlardı. Anadolu’da ise, rozet 

şeklinde verilen insan figürleri ay ve güneşi sem-
bolize ederdi. Maske şeklindeki insan başı figürü 
ise, muska, tılsım ve nazarlık olarak kullanılırdı. 
Bunun kapı tokmaklarında da aynı amaçla kul-
lanıldığı düşünülebilir.

Bergama’da bu tip kapı tokmağını, Talat Paşa 
Mahallesi, Alp Sokak No: 22 de görmekteyiz. 

III. Kuş tasvirli kapı tokmağı

a) Kanatlarını açmış kartal tasvirli tokmak

Selçuklu sanatında en çok kullanılan figürler tek 
veya çift başlı kuş ya da kartal figürüdür. Kartal 
Orta Asya Türklerinde koruyucu ruh ve aynı 
zamanda kuvvet, kudret sembolü olarak kabul 
edilirdi.  Kartal tasvirli kapı tokmakları da evi ve 
evin fertlerini kötülüklerden koruyan bir nazarlık 
düşüncesiyle yapılmış olmalıdır.

b) Kanatlarını açmış kuş tasvirli kapı tokmakları

Bu tip tokmaklar da tıpkı kartal tasvirli tokmaklar 
gibi ev fertlerini korumak amacıyla yapılmıştır.

IV. Arslan başı tasvirli kapı tokmakları

Bu tarz tokmaklar da kötülükten korunma amaçlı 
yapılmıştır.

V. Melek tasvirli kapı tokmakları

Asur’da M. Ö. I. Binde Hursabad’da kapılar 
üzerinde koruyucu cin figürleri yapılır ve yapılar, 
bu cine ithaf edilirdi (Baş, 1996: 54, 57 ve 58). 
Bu tarz tokmaklar da ev sahibini kötülüklerden 
korumak amacıyla yapılmıştır.
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başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

VI. Balık tasvirli kapı tokmakları

Burç sembolü olan balık, bereketi simgelerdi. Bu 
amaçla yapılmış olabilirler.

VII. Yılan tasvirli kapı tokmakları

Yılan tasvirli kapı tokmakları, kötülükten korunmak 
için yapılmış olabilirler. Bergama’da Kadı Sokak 
Devamı No: 5’de görülmektedir (Resim 9).

Resim 9.  Yılan Tasvirli Kapı Tokmağı Ber-
gama Kadı Sokak Devamı No: 5, (Pekgözlü 

Karakuş, 2003).

B. Geometrik Örnekli Kapı Tokmakları

I. Kapı halkaları

Tokmaklar, sosyal sınıfa dahil olan insanları tanıt-
maktadır. Örneğin, fakir insanların kapı tokmağı 
basit sarkıt demir veya halkalardan oluşur. Orta 
halli halkın  kapı tokmağı, prinçtendir. Zengin 
kesimin ise, çok çeşitli ve zengin motifli tok-
makları kendi evlerinin kapılarında kullandıkları 
bilinmektedir. Ancak kapı halkalarına sadece fakir 
ailelerde rastlanmaz. Paşa konaklarında erkek ve 
kadınlar için ayrı tokmaklar vardır ki genelde ka-
dınların tokmağı halka şeklindedir. Bu halkaların 
sesi daha tiz çıkar. İki tokmak yapılmasının diğer 
nedeni ise, gelen kişinin tanıdık olup olmadığını 
anlamak içindir. Halka; tanıdık misafir için, tok-
maklar ise; tanımadık insanlar için yapılmıştır( 
Şapolya, 1970: 11).

Bergama’da bu tipte kapı tokmağı, Domuz Alanı 
No: 54’de görülmektedir.  

II. Kulp şeklinde çekecek formlu tokmaklar 

Kulp şeklinde çekecek formlu tokmaklar, klasik 
halka formunun zaman içinde değişime ve ge-
lişime uğramış halidir. Kapıya ayna adı verilen 
bir parçayla bağlantılı halkadan oluşmaktadır. 
Halkalardan tek farkları; grift zemin bezemelere 
sahip olmalarıdır (Özgünaydin, 1976:19).

Bergama’da; Talat Paşa Mahallesi, Dündar Sokak 
No: 8, Ulu Cami Mahallesi, Vakıf Bahçe Sokak 
No: 9, Kurtuluş Mahallesi Kınık Caddesi No: 
91, Kurtuluş Mahallesi Bazelika karşısındaki ev 
örnek verilebilir. 

III. Baklava dilimli formlu tokmaklar
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SERAMĠK SANATINDA AGATEWARE TEKNĠĞĠ VE ÇÖMLEKÇĠ 

ÇARKINDA UYGULAMARI 

 

Çiğdem Önder ER1, Ahmet Cüneyt ER2 

Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Programı 
 

 

 

Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Bu tip örnekler çok sadedir. Genelde maddi du-
rumu iyi olmayan evlerde kullanılmıştır. Bu tarz 
örneklerde tokmak, kapıya bir çivi ile tutturul-
muştur ve ayna kısmı yoktur. Geometrik motifin 
kenarları ince bir çizgi ile belirtilmiştir (Dinçer, 
1998:26-27).

Bergama’da görülen kapı tokmaklarının malzemesi 
dövme demir veya prinçten yapılmıştır. Prinç 
(Bakır-Çinko Alışımı): İçinde çinko olan bir bakır 
alışımıdır. Bakır ile çinko cevheri kalamin (tutya) 
birlikte kullanılarak tunç kadar sert ve sağlam ve 
rengi altın gibi sarı ve parlak olan prinç madeni 
elde edilir. Dövme demir veya dökme demir, 
Metalürjik keşiflere bağlı olarak gelişmiştir (Er-
ginsoy, 1978:13-18).

Bergama’daki ev kapılarını kanatlarına göre iki 
ana başlıkta toplıyabiliriz:

I.Ahşap Kapı Kanatları

II.Demir Kapı Kanatları

I. AHŞAP KAPI KANATLARI

a) Basık kemer içine yerleştirilmiş, tamamı ahşap 
olan iki kanatlı kapılar. Talat Paşa Mahallesi, Tabak 
Köprü Çıkmazı No: 36.

b) Ahşap kanatlar üzerinde yavru kanatlar bu-
lunan, iki kanatlı kapılar. Talat Paşa Mahallesi 
Dede Sokak No: 28.

c) Tamamı ahşap, iki kanatlı kapılar. Ulu Cami 
Mahallesi İttihat ve Terakki Meydanı  No: 12.

d) Yuvarlak kemerli alınlık içinde penceresi bu-
lunan, tamamı ahşap, iki kanatlı kapılar. Kurtuluş 
Mahallesi, Kınık Caddesi Bazelika Karşısındaki Ev.

e) Basık kemer içine yerleştirilmiş, penceresi 
bulunan tamamı ahşap, tek kanatlı kapılar. Ulu 
Cami Mahallesi, Vakıf Bahçe Sokak No: 2.

B. Sokak Kapı Kanatları

a) Atkı taşlı, iki söve arasına yerleştirilmiş, alınlık 
içinde penceresi bulunan tamamı ahşap, iki kantlı 
kapılar. Talat Paşa Mahallesi Dündar Sokak No: 
8, Talat Paşa Mahallesi Dündar Sokak No: 4.

b) Atkı taşlı, iki söve arasına yerleştirilmiş, yu-
varlak kemerli 

c) alınlık içinde penceresi bulunan, tamamı ahşap 

d) iki kanatlı kapılar. Talat Paşa Mahallesi No: 34.

e) Yuvarlak kemer içine yerleştirilmiş, tamamı 
ahşap olan, iki kanatlı kapılar. Emir Sultan Caddesi 
No: 8 (Resim 10).
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Resim 10.  Yuvarlak Kemer İçine Yerleştiril-
miş, Tamamı Ahşap Olan, İki Kanatlı Kapı, 
Emir Sultan Caddesi No: 8, (Pekgözlü Kara-

kuş, 2003).

f) Basık kemerli bir niş içinde, iki söve arasına 
yerleştirilmiş, basık kemerli alınlık içinde penceresi 
bulunan, tamamı ahşap olan, iki kanatlı kapılar. 
Ulu Cami Mahallesi, Vakıf Bahçe Sokak No: 9.  

II. DEMİR KAPI KANATLARI

Sokak Kapı Kanatları

A. Alt Bölümü Masif, Üst Bölümü Dekoratif 
Süslemeli Demir Parmaklıklı İki Kanatlı Kapılar

I.İki söve arasına yerleştirilmiş, basık kemerli alınlık 
içinde penceresi bulunan, alt bölümü masif, üst 
bölümü dekoratif süslemeli demir parmaklıklı iki 
kanatlı kapılar. Talat Paşa Mahallesi, Kadı Sokak 
No: 7, Talat Paşa Mahallesi, Dede Sokak No: 6.

II.İki söve arasına yerleştirilmiş, yuvarlak kemerli 
alınlık içinde penceresi bulunan, alt bölümü masif, 
üst bölümü dekoratif süslemeli demir parmaklıklı 
iki kanatlı kapılar. Talat Paşa Mahallesi, Tabak 
Köprü Çıkmazı No: 3, Talat Paşa Mahallesi, Kadı 
Sokak No: 10.

III.Basık kemerli eyvan içinde, iki söve arasına 
yerleştirilmiş, basık kemerli alınlık içinde penceresi 
bulunan alt bölümü masif, üst bölümü dekoratif 
süslemeli demir parmaklıklı iki kanatlı kapılar. 
Ulu Cami Mahallesi Vakıf Bahçe Sokak No: 2, 
Turgut Sokak No: 13. 

Sokak Kapı Kanatları

B. Üç Bölümlü/Tek kanatlı Demir Kapı Kanatları

I. Yuvarlak kemer içine yerleştirilmiş kapı kanatları. 
Talat Paşa Mahallesi, Kadı Sokak No: 1.

A. Sokak Kapı Kanatları

C. Tamamı Masif  Olan Demir Kapı Kanatları  
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yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

I.Atkı taşlı, iki söve arasına yerleştirilmiş, dik-
dörtgen alınlık içinde penceresi bulunan, tamamı 
masif, iki kanatlı kapılar. Kurtuluş Mahallesi, 
Kınık Caddesi No: 91, Abacıhan Sokak, Akşam 
Kız Sanat Okulu Girişi.

II.İki söve arasına yerleştirilmiş, yuvarlak kemerli 
alınlık içinde penceresi bulunan, tamamı masif, 
iki kanatlı kapılar. Kurtuluş Mahallesi, Kınık Cad-
desi No: 54, Talat Paşa Mahallesi, Tabak Köprü 
Caddesi No: 2. 

III.Basık kemerli alınlık içinde penceresi bulunan, 
tamamı demir iki kanatlı kapılar. Domu Alanı 
No: 54.

IV.Yuvarlak kemerli bir niş içinde, iki söve arasına 
yerleştirilmiş, yuvarlak kemerli alınlık içinde pen-
ceresi bulunan, tamamı masif iki kanatlı kapılar. 
Kurtuluş Mahallesi Parmakbatıran Caddesi No: 38.

B. Bodrum Kapı Kanatları

Düz atkı taşlı, iki söve artasına yerleştirilmiş demir 
tek kanatlı kapılar. Ulu Cami Mahallesi, Vakıf 
Bahçe Sokak No: 2, Talat Paşa Mahallesi No: 32.

Sokak Kapı Kanatları

D. Tamamı Dekoratif Süslemeli Demir Parmaklıklı 
İki Kanatlı Kapılar

I.İki söve arasına yerleştirilmiş, basık kemerli 
alınlığa sahip, tamamı dekoratif süslemeli demir 
parmaklıklı iki kanatlı kapılar. Talat Paşa Mahallesi, 
Dede Sokak No: 1.

II.İki söve rasına yerleştirilmiş, basık kemerli 
alınlık içinde penceresi bulunan, tamamı dekoratif 
süslemeli demir parmaklıklı iki kanatlı kapılar. 
Abacıhan Sokak No: 15.

III.İki söve arasına yerleştirilmiş, dikdörtgen 
alınlık içinde penceresi bulunan, tamamı dekoratif 
süslemeli demir parmaklıklı iki kanatlı kapılar. 
Domuz Alanı No: 60.

IV.Basık kemerli eyvan içinde, iki söve arasına 
yerleştirilmiş, basık kemerli alınlık içinde pence-
resi bulunan, tamamı dekoratif süslemeli demir 
parmaklıklı iki kanatlı kapılar. Domuz alanı No: 
41, Talat Paşa Mahallesi, Alp Sokak No: 22, No: 
18, Talat Paşa Mahallesi, Soğan Dere Sokak No: 
27, No: 11, Kurtuluş Mahallesi, Parmakbatıran 
Caddesi No: 30, No: 32 (Resim 11), No: 17, 
Talat Paşa Mahallesi, Dede Sokak No: 19, Ulu 
Cami Mahallesi, Tabak Köprü Çıkmazı No: 49, 
Talat Paşa Mahallesi, Dede Sokak No: 32, No: 
21, Talat Paşa Mahallesi No: 32, Küçük Alan No: 
10, Mahmut Şevket Paşa Çıkmazı No: 60.
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başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 
Resim 11. Tamamı Dekoratif Süslemeli De-
mir Parmaklıklı İki Kanatlı Kapılar, Kurtu-
luş Mahallesi, Parmakbatıran Caddesi, No: 

32, (Pekgözlü Karakuş, 2003).

I.Basık kemerli eyvan içinde, düz atkı taşlı, iki 
söve arsına yerleştirilmiş, dikdörtgen alınlık içinde 
penceresi bulunan tamamı dekoratif süslemeli 
demir parmaklıklı iki kanatlı kapılar. Talat Paşa 
Mahallesi No: 10.

II.Derin bir niş içinde, iki söve arasına yerleştirilmiş, 
basık kemerli alınlık içinde penceresi bulunan, 
tamamı dekoratif süslemeli demir parmaklıklı iki 
kanatlı kapılar. Abacıhan Sokak No: 7.

III.Derin bir niş içinde, iki söve arsına yerleştiril-
miş, dikdörtgen alınlık içinde penceresi bulunan, 
tamamı dekoratif süslemeli demir parmaklıklı iki 
kanatlı kapılar. Domuz Alanı No: 43.

4.DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Bergama tarihi kent dokusu içinde yer alan ve 
birbirinden farklı özellikleri sergileyen evler, iç 
mekanlarının yanısıra, dış cephelerdeki süsleme 
özellikleriyle de dönemin sosyal, ekonomik ve 
kültürel yönelişlerine ışık tutmakadır. Evler, içinde 
yaşayanların inanışlarını, geleneklerini, zevk ve 
karakterlerini de yansıtmaktadır.

Bergama’da günümüze gelebilmiş sivil mimarlık 
örneği evleri, süslemeleri açısından iki grupta in-
celemek olanaklıdır. Bunlardan birincisi; Osmanlı 
Döneminde, 19. Yüzyılın başlarında inşa edilmiş 
‘Geleneksel Türk Evi’ karakterini yansıtan ev ve 
konaklardır. Ancak Bergama’da Anadolu Türk 
kenti özelliğini koruyan kesimlerde dikkat çeken bu 
evlerin büyük bir kısmı, zaman içinde değişikliğe 
uğramış ve yıkılıp yok olmuştur.

İkinci grup ise; 19. Yüzyıl ortaları ile 20. Yüz-
yılın ilk başlarında yapılan, Geleneksel Türk 
Evleri’nden farklı, Neoklasik üslubu yansıtan 
‘Batı Etkili Evler’dir.

Bergama’daki Batı Etkili Evler, Batı Anadolu’da 
Foça, Alaçatı, Çeşme, Tire İzmir Alsancak, Buca, 
Bornova, Aydın, Muğla, Milas‘da görülen Sakız 
tipi evlerle benzer özelliklere sahiptir. Örneğin, 
dış cephelerde yer alan süslemeler, pencere ve 
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

kapılar, katları birbirlerinden ayıran yatay sil-
meler, saçak silmelerinin detayları açısından bir 
birine benzemektedir. Ancak köşe dönüşlerindeki 
pahlar açısından Buca ve İzmir’in eski Türk yer-
leşimlerinde benzer özelliklere rastlanmaktadır. 
Bu yerleşimlerde görülen cumba en belirleyici 
özelliklerden biri olmakla birlikte, Bergama’daki 
evlerde cumba hem daha az kullanılmıştır, hem 
de onlarda görülen cumbaya ait saçak, pencere, 
parapet ve konsol bezemeleri açısından farklıdır.

Bergama tarihi kent dokusunda yer alan Geleneksel 
Türk Evi karakterini taşıyan evlerin yanı sıra, farklı 
özelliklere sahip Neo-Klasik üslubu yansıtan Batı 
etkili evler süslemeleri açısından birbirinden farklı 
görünümler ortaya koymakla birlikte, dönemin 
sosyal,ekonomik ve kültürel düzeyini de göster-
mektedir. Bu nedenlerle “Kültürel Miras” olarak 
korunmaları ve gelecek kuşaklara aktarılmaları 
gereklidir (Gültekin, 2002:1-8).

Bergama Evleri’nin sokak kapıları kanatlarına göre; 
Ahşap Kapı Kanatları ve Sokak Kapı Kanatları 
olamak üzere iki ana grupta incelenmitir. Bu iki 
ana grupta kendi arasında alt gruplara ayrılmıştır. 
Bergama Evleri’nde kapı kanatları, genellikle çift 
kanatlıdır. Bazı kapılar, enlice bir kemer veya eyvan 
içine yerleştirlmiştir. Kapı açıklıkları, çoğunlukla 
iki söve arasına yerleştirilmiş olup, söveler; sade 
silmelerden başlık ve kaidelere sahiptir. 

İzmir evlerindeki sokak kapıları; demir, ahşap ve 
demir kapı kanatlarından oluşmaktadır ve Bergama 
kapılarında olduğu gibi genellikle iki kanatlıdır. 

Buca’da görülen evlerin sokak kapıları, sakız tipi 
yapılarda zengin bir çeşitleme göstermektedir. 
Bergama’daki kapılarda olduğu gibi burda da kapı, 
bir niş şeklinde cephe yüzeyinden içeri yerleştirl-
miştir. Niş cephede bir söve ile çerçevelenmiştir ve 
bazı örneklerde iki metreye yaklaşan derinliktedir. 
Kapı kanatlarının masif olduğu örneklerde çoktur 
(Erpi, 1985:34).

Bitliste’teki Zengiler‘e ait evlerin kapıları daha 
özenle yapılırken; diğer kapılarda, sivri veya ba-
sık bir hafifletme kemeri ile çevrilen niş içerisine 
açılan kapı örnekleri görülmektedir. Bergama’daki 
oda kapı kanatlarında olduğu gibi buradakiler de 
basit görünüşlüdür (Sayan, 2001:5).

Çeşme’de ise, sokak kapıları, ahşaptan olup, iki 
kanatlıdır ve kapı yanları yivli payelerle süslüdür. 
Evin tipolojik özelliğine göre kapıların; kemerli, 
düz atkılı, alınlıklı ya da kapı üstü saçaklı olabildiği 
görülmektedir. Oda kapıları daha sade; ancak dış 
kapılara daha uyumlu yapılmıştır (Kayın, 1988:122).

Safranbolu evlerinde sokak kapı kanatları ge-
nelllikle çift kanatlıdır. İçeriye çift kanatlı büyük 
bir kapı ile girilir. Bergama’daki ahşap avlu kapı 
kanatlarında gördüğümüz yavru kanatlar burada 
da görülmektedir. Safranbolu ev kapılarında, tek 
kanat açıldığında insan ve binek hayvanları geçer-
ken düğün gibi törenlerde yüklü hayvan gireceği 
zaman iki kanadı da açılır. Kapı kanatları burada 
da ahşaptandır (Günay, 1981:62).

Bergama kapı kanatları üzerinde görülen süslemeler 
daha çok demir kapı kanatlar üzerinde görülmekte-
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dir. Bu süslemeler, geometrik kompozisyonlardan 
oluşmaktadır ve kanatlar üzerindeki süslemeler 
simetrik olarak yapılmıştır. Demir kanatlar üze-
rindeki süslemelerde daha çok; volütler, meander 
dizileri, zencirek, baklava, çiçek motifleri ve çeşitli 
geometrik formlar görülmektedir. Bazı kapıların 
sövelerinde, kilit taşlarında, saçak altı firizlerinde, 
alınlık üstünde taş süslemelere yer verilmiştir. 

İzmir kapılarında da zengin süslemeler görmek 
mümkündür. Bergama kapıları daha çok, izmir 
kapıları örnek alınarak yapılmıştır. Süsleme ve 
malzeme bakımından büyük bitkisel motifler de 
kullanılmıştır. Bazen her iki kanatta panoların 
tam orta kısımlarında ya da birkaç yerinde daire 
içine alınmış rozetler, armalar, simetrik aslanlar, 
kanatlarını açmış bir kartal, meyve sepeti üze-
rinde oturan çıplak bir çocuk motifi bazen de 
bir denizciye ait evin kapısında gene madalyon 
içinde çıpa, kuşlar görülmektedir. (Baş, 1982:19). 
Bergama kapı kanatları üzerinde de bu motifleri 
ve figürleri görmek mümkündür.

Bergama kapı kanatları üzerinde görülen kapı 
tokmakları, çeşitlilik göstermektedir. Daha çok, 
figürlü örnekler grubunun bir alt grubu olan el 
şeklinde kapı tokmakları görülmektedir. Bunun 
yanısıra, insan başı tasvirli kapı tokmağı, kuş 
tasvirli kapı tokmağı ve yılan başı tasvirli kapı 
tokmağı da bulunmaktadır. Geometrik örnekli 
kapı tokmakları arasında; kapı halkalarından çok, 
kulp şeklinde çekecek formlu tokmaklar kulla-
nılmıştır. Kapı tokmaklarından başka, genellikle 
sol kapı kanadı üzerinde biniler yer almaktadır. 

Bu biniler daha çok, insan başı tasvirli bilinirken 
bazıları ise, iyon başlığı tarzındadır. Bergamada 
kullanılan kapı tokmaklarının malzemesi, dövme 
demir veya prinçtendir (Dinçer, 1998: s.9-10).

2002 yılından itibaren Bergama’da “sokak sağlık-
laştırılması” projesi çerçevesinde pek çok yapının 
restorasyonu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun izni alınarak yapılmaya başlanmıştır.

Kapılar, yapıların en önemli elemanlarıdır. Binaya 
giriş çıkışı sağlamalarının yanında bulundukları 
yerin kültürlerini yansıtmaları bakımından da 
önemlidir. Dileğimiz, bu kadar zengin çeşitlilik 
gösteren Bergama evlerinin ve kapılarının eski 
dokusunun korunması ve gelecek kuşaklara ak-
tarılmasıdır.
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  
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İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Özet: Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Fermanı’nın 
ilanı ile başlayan yeni dönemin getirdiği değişimin 
ve gelişimin, mimarlık ve sanat alanında büyük yan-
sımaları olmuştur. Bu yansımalar, ithal mimarların 
elinden ithal üsluplarla yükselen yapılar şeklinde 
ortaya konmuştur. İthal mimar faaliyetlerinin etkisi 
II. Abdülhamid döneminde zirveye ulaşmış ve bu 
dönemde imparatorluk sınırları içerisine dahil olan 
İtalyan mimar Raimondo D’Aronco tasarımları ile 
bu faaliyete büyük katkılarda bulunmuştur. D’Aronco 
Avrupalı bir mimarlık üslubunu Osmanlı Mimarisi ile 
birleştirme işlemini aşama aşama gerçekleştirmiş, son 
dönem eserlerinde Art Nouveau üslubuna yoğunlaş-
mıştır. Bu dönemde II. Abdülhamid’in sadakatle bağlı 
olduğu şeyhi, Şeyh Muhammed Zafir için yapılacak 
türbeyi tasarlama görevi de “Sarayın Başmimarı”  
unvanına sahip D’Aronco’ya verilmiştir. Ki kendisinin 
başyapıtlarından kabul edilen Şeyh Zafir Türbesi bu 
aşamaların son halkası olmuş ve böylece Avrupa 
üslubu olan Art Nouveau’nun Osmanlı mimarisiyle 
buluşmasındaki en temel yapılarından biri haline 
gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Art Nouveau, Türbe, 
Şeyh Zafir, Raimondo D’Aronco

Abstract: New period began with Tanzimat Fermanı 
at Ottoman Empire. The new period brought improve-
ment and change that registered on architectural and 
art. The effects was produced by imported architects’ 
hands with built with imported style buildings. Effect 
of imported architect activity climaxed at period of II. 
Abdulhamid and there has been a great contribution to 
this activty by Italian architect Raimondo D’Aronco 
who was in on line of Empire at this period. D’Aronco 
combined architectural style from Europe with Otto-
man style and D’Aronco did the process step by step. 
He concentrated syle of Art Nouveau for his works at 
last period. At the same period,  II. Abdülhamid was 
bond faithfully with Şeyh Muhammed Zafir died and 
Sultan II.  Abdulhamid assigned to design tomb for 
Şeyh Muhammed Zafir  to D’Aronco who gave cheif 
architect of palace title by II. Abdulhamid. D’Aronco’s 
Şeyh Zafir Tomb is accepted as masterpriece that is 
degrees of last ring. So the tomb became one of the 
most basic buildings at style of Art Nouveau from 
Europe combined Ottoman Architecture.

Key Words:  Osmanlı, Art Nouveau, Türbe, Şeyh 
Zafir, Raimondo D’Aronco
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

GİRİŞ

Osmanlı İmparatoru Abdülmecid tarafından ilan 
edilen Tanzimat Fermanı ile imparatorluk yeni 
bir döneme adım atmıştır. Bu yeni dönemde idari 
yapılaşmada uygulanan bazı değişimler ve yeni-
likler, sanat, mimari ve hatta yapım tekniklerinde 
de varlığını hissettirmiştir. Tanzimat’la birlikte 
bazı kurumlar gereğini yerine getiremeyerek 
kapanmış, bazıları çeşitli değişimler yaşamış ve 
değişimi uygulayabilecek bazı yeni kurum ve ki-
şilere ihtiyaç açığa çıkmıştır. İmparatorluk sınırları 
içerisine adım atan yabancı mimarlar ve onların 
yabancı üslupları da bunlardan biri olarak Osmanlı 
mimarları ve mimarlığı repertuarına eklenmiştir. 
II. Abdülhamid döneminde ülke topraklarına ayak 
basan Raimondo D’Aronco ve Art Nouveau üs-
lubu bu repertuar içerisinde yerlerini almışlardır. 

Sanat ve mimarlık tarihçileri, Tanzimat’la birlikte 
gelen modern mimari, Osmanlı’da yabancı mi-
marlar ve mimarlık üzerine çeşitli çalışmalarda 
bulunmuşlar, fakat bu çalışmalar Osmanlı’da 
yoğun olarak karşımıza çıkan Osmanlı Barok’u, 
Barok’un mimarları ve onların eserleri üzerine 
odaklı olmuştur. Art Nouevau üzerinde yapılan 
ilk çalışmalarda, bu üsluba D’aronco’nun birkaç 
eserinden bahsedilerek değinilmiştir. D’Aronco ve 
onun Art Nouveau üslubu hakkındaki ilk çalışmayı 
gerçekleştiren ve konuyla ilgili birçok araştırması 
bulunan Prof. Dr. Afife Batur, bu araştırmalarda 
genel olarak Art Nouveau’nun inceliklerine ve 
D’Aronco’nun eserlerine değinmiştir. Batur, 
D’Aronco’nun eserlerini incelerken, “D’Aronco’nun 

en önemli yapıtı sıfatı”nı Şeyh Zafir Türbesi için 
kullanmayı uygun bulmuştur. Türbeye yönelik 
çalışmalarında, odak noktasını türbe üzerindeki 
Art Nouveau izlere yerleştirerek yapıyı mimari ve 
yapısal bir çerçeve içerisinde inceleyerek, maka-
leler yazmıştır. İlerleyen dönemlerde, D’aronco, 
Art Nouveau ve Şeyh Zafir Türbesi’ne daha 
geniş yer veren çalışmalar literatürde daha geniş 
yer bulmaya başlamıştır. Bu çalışmaların bazıları 
bu üç başlığı bir arada ele alırken, bazıları ise 
sadece biri üzerinde durmuştur. Bunların arasında 
Osmanlı’da yabancı üslupları, yabancı mimarları 
ve yabancı üslupların türbe mimarisi üzerindeki 
izlerini, II. Abdülhamid dönemi mimarisini ve 
hatta Art Nouveau üsluplu çinileri ve seramikleri 
inceleyen çalışmalara ulaşmak mümkündür. Bu 
çalışmalarda, D’Aronco’nun hayatına, Osmanlı’ya 
gelişine, Osmanlı’da uygulamaya koyulduğu Art 
Nouveau üslubuna, bu üslupla ortaya koyduğu 
eserlerinin mimari ve yapısal özelliklerine, ön-
cesinde farklı üsluplarla yaptığı yeni eserlere ve 
restorasyon çalışmalarına yer verilmiş ve yapı-
nın genel olarak yapısal ve mimari özelliklerini 
incelemekle yetinilmiştir. Yukarıda bahsedilen 
tüm başlıkları barındıran, en kapsamlı ve tek 
eserin “Osmanlı mimarı: D’Aronco, 1893-1909 
İstanbul Projeleri” adlı kitap olduğunu söylemek 
mümkündür. İkinci kapsamlı çalışma ise, Didem 
Gültaş’ın kendi rölöve çalışmaları ile desteklediği 
ve D’Aronco yapıları cephelerinde bir dil birliği 
bulma çabasıyla hazırladığı “Raimondo D’aronco: 
İstanbul’daki Yapılarında Cephe Biçimlenişi ve 
Detayları” adlı yüksek lisans tezidir. Bu tezde de 
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renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

D’Aronco’nun hayatına yer verilmiş, İstanbul’daki 
ve öncesindeki çalışmaları incelenmiş, günümüze 
ulaşan yapıların cephelerinden oluşan bir katalog 
düzenlenmiştir. Bu katalog içerisinde Şeyh Zafir 
Türbesi de, Art Nouveau detayların rölöve çalış-
maları ile desteklendiği anlatımı ile yerini almıştır.

Bu makalede ise, D’Aronco’nun Osmanlı’ya dahil 
oluşundan başlayarak, yazıya örnek teşkil edecek 
Şeyh Zafir Türbesi üzerinden D’Aronco’nun Art 
Nouveau’sunun çizgilerinin ortaya çıkarılması 
hedeflenmiştir. Yapının mimari özelliklerini mercek 
altına alarak Art Nouveau’nun Osmanlı’ya nasıl 
yansıdığını, D’Aronco’nun Avrupalı bir üslubu, 
dini bir yapıya nasıl uyarladığını anlatma çabası 
güdülmüştür. Yapının yeni bir yapı türü olmaması, 
yapının, kendisinden önce veya aynı dönemde 
yapılmış türbeler ile bazı benzerlikleri taşıması-
na sebep olurken, Art Nouveau’nun Osmanlı’ya 
giren yeni bir üslup olması ve bu üsluba ait tek 
türbe olması da yapıya özgünlük kazandırmıştır. 
Bütün bu farklılıklar ve benzerlikler incelenerek 
yapının ortaya koyduğu geleneksellik ve Avrupa-
lılık üzerinden yapının özgünlüğünü sorgulamak 
amaçlanmıştır.

İmparatorluğa Mimar İthalatı ve İthal Bir 
Mimar: Raimondo Tomasso D’Aronco

Tanzimat’ın öngördüğü yeni yapılanma doğrul-
tusunda, Osmanlı kurumlarının büyük çoğunlu-
ğunun Avrupa modeli kurumlarla değiştirilme 
sürecine girmesi ve başkent İstanbul’da yaşayan 
Müslüman tebaanın bu tür bir uygulamaya yatkın-

lığının olmaması, tecrübeli gayrimüslimlerin ve 
yabancıların aranan isimler olması için bir fırsat 
doğurmuştur. Tanzimat taraftarlarının “Avrupa 
fizyonomisini ancak Avrupalıların ya da Avrupa’da 
eğitim görenler yapabilir” şeklindeki savunması 
yabancı mimarlara doğan fırsat kapılarını sonuna 
kadar açmıştır. Tanzimat dönemine kadar sarayın 
mimari faaliyetlerini gerçekleştiren Hassa Mimarlar 
Ocağı, Avrupa’daki değişim ve gelişimleri uygu-
lama konusunda yetersiz kalması kapatılmasına 
sebep olmuştır. Bu köklü kurumun kapanması 
ile açığa çıkan büyük ihtiyacın giderilmesi için 
Londra elçisi Mustafa Reşit Paşa, saraya “ülkeye 
yabancı mimar getirilmesi ve Avrupa tarzı modern 
inşa tekniklerine geçilmesi” teklifini sunmuştur. 
Yukarıda bahsi geçen diğer sebeplere, bir de bu 
teklifin uygulanması kararı eklenince, İstanbul XIV. 
yüzyılın ortalarından itibaren modern mimarlık 
eğitimi almış yabancı mimarın akınına uğrar hale 
gelmiştir (Can, 2010). Avrupa ile paralel olarak 
yapılması tasarlanan değişimler doğrultusunda, 
Avrupa’dan ülkeye ithal edilen bazı üslup, teknik, 
yeni malzemeler ve Osmanlı repertuarına dahil 
edilen banka, postane, büyük mağaza, iş hanı, pasaj, 
büro, dükkan, otel, pansiyon, lokanta, kışla, okul, 
elçilik binası, gösterişli yönetim yapıları, istasyon, 
apartman gibi yeni bina türleri bu mimarlar eliyle 
uygulanmış ve kısa sürede inanılmaz ölçülerde 
kabul görmüştür. 

Yabancı mimar faaliyetleri Sultan II. Abdülhamid 
döneminde etkisini daha çok hissettirmiştir. Bu 
dönemde etkinlik gösteren yabancı mimarlar 
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SERAMĠK SANATINDA AGATEWARE TEKNĠĞĠ VE ÇÖMLEKÇĠ 

ÇARKINDA UYGULAMARI 

 

Çiğdem Önder ER1, Ahmet Cüneyt ER2 

Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Programı 
 

 

 

Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

arasında 1730’lardan beri faal olan Balyan ailesinin 
tanınmış fertlerinden Sarkis Balyan’ın yanı sıra, 
Mimar Vesilaki, Mimar Yanko, Mimar Ohannes, 
Amasyan Efendi, Dikran kalfa, Başmühendis 
Bertier gibi isimler yer almıştır. Aynı dönemde 
göze çarpan yabancı mimarlar, Alexandre Vallaury, 
Philippe Bello, Guilio Mongeri, M. Rene Ducas, 
Jachmund, Otto Ritter ve Helmuth Cuno, Raimon-
do D’Aronco gibi isimlerdir (Nasır, 1991:403).  

Uluslar arası bir sergi görevini üstlenmesi için 
Osmanlı topraklarına davet edilen İtalyan mimar 
Raimondo Tommaso D’Aronco’nun İstanbul öncesi 
kariyerinden de söz etmekte yarar vardır.  D’Aronco, 
1881 yılında Massa Carrara Akademisi’ne öğretim 
üyesi olarak göreve başlamış ve bu yıldan itibaren 
mimari projeler üretmeye, yarışmalara katılmaya 
ve ödüller kazanmaya başlamıştır. İlk büyük 
başarısına, 1890’da Torino’daki Birinci İtalyan 
Mimarlık Sergisi’nin cephe tasarımı için açılan 
yarışmayı kazanarak ulaşmıştır. Bir yıl sonra İtalya 
için önemli bir organizasyon olan 1890 Torino 
Birinci Mimarlık Sergisi Projesi, D’Aronco’nun 
isminin duyulmasını sağlarken başarısına da 
önemli katkıda bulunmuştur. Ardından 1892 ve 
1893 yıllarında gerçekleştirilen sergiler, Raimondo 
D’Aronco’nun 1893 yılında I. Osmanlı Ulusal 
Tarım ve Sanayi Sergisi Projesi’ni hazırlaması 
için İstanbul’a davet edilmesine de yol açmıştır.

1851 Londra Evrensel Sergisi’nden başlayarak 
hemen hemen tüm uluslararası sergilere katılan 
Osmanlı İmparatorluğu, tarım, maden, sanat ve 
zanaat ürünleriyle ilgi toplamış, bunlarla birlikte 

pek çok madalya ve ödül kazanmıştır. Fakat 
kültürel alanda yapılan karşılaştırmada güncel bir 
sorun gün yüzüne vurmuş ve bu sorunu üstlenme 
görevi mimariye yüklenmiştir. Çünkü o güne 
kadar organize edilen bütün sergilerde, devletin 
kimliğini sergi pavyonları taşımıştır. Bu yüzden 
gerçekleştirilecek olan sergi için, dönemin Tarım, 
Orman ve Maadin Nazırı Selim Melheme Paşa 
başkanlığında ve içinde Osman Hamdi Bey, mimar 
Alexandre Vallaury, Saray başmühendisi Berthier’in 
de bulunduğu üst düzey yöneticilerden oluşan bir 
sergi düzenleme komisyonu kurulmuştur. Sergide 
yer alacak pavyonların projelendirilmesi konu-
sunda çeşitli görüşler ve isimler ortaya atılmıştır. 
Sonuçta, Avrupa’da bu alanda yapılmış çalışma-
lar üzerinde durulurken 1890 yılında Torino’da 
düzenlenen sergi gündeme gelmiş ve bu konuda 
İtalyan Elçisi Luigi Avorgadro Collobiano’dan 
bilgi ve destek istenmiştir(Sönmez,2006:341). 
İtalyan Elçisi de kendi başkentinden edindiği 
bilgi doğrultusunda, söz konusu serginin cephe 
düzenleme yarışmasını kazanmış olan mimar 
Raimondo D’Aronco’nun adını Selim Melheme 
Paşa’ya bildirmiştir. 11 Temmuz 1893 tarihli 
Journal de Moniteur Oriental’in yazdığına göre, 
Osmanlı Tarım ve Sanayi Ürünleri Sergisi’nin 
projelerini hazırlamak konusunda D’Aronco’yla 
anlaşma yapılmıştır (Evren,2008:248). D’Aronco, 
yirmi beş günde hazırladığı proje ile rakiplerini 
geride bırakarak söz konusu işi üstlenmeye hak 
kazanmıştır (Evren,2008:248). Fakat İstanbul’da 
büyük yıkıntılara neden olan 10 Temmuz 1894 
depreminin yaşanması nedeniyle söz konusu 
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renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

sergi projesi gündemden kaldırılmış ve sergi 
için ayrılmış olan paralar da dahil devletin tüm 
olanakları harap olan İstanbul’un onarımına 
yönlendirilmiştir. Bu arada D’Aronco, devletin 
resmi mimarı sıfatını alarak, şehrin yeniden 
imarı için kurulan üç teknik komisyonun her 
üçünde de görevlendirilmiştir. Deprem felaketi 
bir bakıma D’Aronco’nun Osmanlı mimarisini 
ayrıntılı biçimde tanımasına olanak sağlamıştır. 
Zaten o tarihlerde başta Sultan II. Abdülhamid 
olmak üzere, devletin yönetim elitlerinin ciddi bir 
hedefi de Osmanlı mimarlığını içinde bulunduğu 
Eklektisizm çıkmazından kurtararak, muhteşem 
geçmişiyle birlikte yorumlayan bir modernite 
yaratmak olmuştur. Bu aşamada D’Aronco’nun 
1893-1901 yılları arasındaki proje ve uygulama-
larında “Neo-Ottoman/Yeni Osmanlı” yorumuyla 
bu görüşe katkıda bulunmuştur.

İstanbul öncesi çalışmaları genellikle yarışma 
projeleri olan, genellikle eski üslupları canlandıran, 
yarışmaların isteklerine bağlı olarak Neogotik, 
Neobarok vb. çizgiler taşıyan tasarımlara imza 
atmıştır. Egzersiz yaparcasına denediği stiller ara-
sında Çin kökenli canlandırmalar bile yer almıştır. 
Düzenli ve disiplinli bir akademik eğitiminin 
olmayışı kendine özgü kişisel bir dil geliştirme-
sine, stilistik kurallara fazla bağlanmayan, aksine 
onları yenilemeye çalışan bir tasarım anlayışına 
yol açmıştır. İstanbul ise hem eşsiz coğrafyası, 
hem de binlerce yıllık zengin mimari mirasıyla, 
kendini özgürce açık tuttuğu üslup çoğulluğuna 
yepyeni boyutlar eklemiştir (Evren,2008:248). 

D’Aronco’nun İstanbul dönemi çalışmalarında 
iki farklı evre görülmüştür. Başlangıçta “yeniden 
canlandırmacı”, sonrasında da “uzaklaşmacı” 
olarak tanımlanabilen yaklaşım evreleri, yaratıcı 
bir tasarımcının sürprizli buluşlarıyla kendi içinde 
çeşitlenmiştir. 

D’Aronco, İstanbul’da bulunduğu sürede yoğun 
çalışmalarının yanı sıra yarışmalara da katılmış 
ve Dekoratif Sanatlar Uluslararası Sergisi Proje 
yarışmasında birincilik kazanmıştır. 1902 yılında 
Torino’da açılan ve Art Nouveau’nun konsept 
olarak egemen olduğu sergi, D’Aronco’nun Avrupa 
çapında tanınmasına 20. yüzyıl başı mimarlığının 
saygın isimleri arasına girmesine ve İstanbul 
çalışmalarının da öğrenilmesine yol açmıştır. R. 
D’Aronco’nun İstanbul’daki çalışmalarının ikinci 
aşamasını oluşturan 1901-1909 yılları arasındaki 
dönemde ise,  Avrupa’nın gündeminde olan mo-
dern çağın getirdiği kesin ve düz çizgilere karşı, 
doğanın kıvrak devingen çizgilerini öneren Art 
Nouveau üslubunda proje ve uygulamaları ağırlık 
kazanmıştır (Evren,2008:248). Aynı zamanda 
“Stile Floreale”nin kadrosunun önde gelen ye-
nilikçi isimlerden olan İtalyan mimar Raimon-
do D’Aronco, İstanbul’un “Art Nouevau’nun 
Dünya’daki en çok eserlerini barındıran kent” 
(Nasır,1991:403) ünvanını kazanmasında en 
büyük katkıyı sağlamıştır.

İtalyan mimar, imparatorluğun başkentinde Nazi-
me Sultan Yalısı, Limonluk Serası, Huber Köşkü, 
İtalyan Sefareti, Botter Apartmanı ve yapıtlarından 
en önemlisi olarak kabul gören Şeyh Zafir Türbesi 
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gibi önemli birçok Art Nouveau yapıya imza 
atmıştır. Sultan II. Abdülhamid tarafından “Bey” 
ve “Sarayın Başmimarı” unvanlarıyla ödüllendi-
rilmiştir. Sultan Abdülhamid Han, sadakatle bağlı 
olduğu Şeyhi’nin naaşı için yaptıracağı türbeyi 
tasarlama ve inşa etme görevini de, İmparatorluğun 
Başmimarı olan D’Aronco’ya layık görmüştür. 

Şeyh Muhammed Zafir Türbesi Türbenin 
Hâmiliği: Şeyh Muhammed Zafir Efendi

Şazeli tarikatına bağlı Medeni kolu Şeyhlerinden 
Şeyh Zafir Efendi, 1828 yılında Trablusgarb’ın 
Derne yakınında Mısrata beldesinde dünyaya 
gelmiştir. Künyesi Şeyh Muhammed Zafir bin 
Muhammed Hasan bin Hamza Zafir el-Medeni 
et-Trablusi el-Mağribi eş-Şirazi’dir. Babası 
Muhammed Hasan Zafir el-Medeni ve annesi 
Kamer Hanım’dır. İlk tahsilini babası Muham-
med Hasan Zafir’den almıştır. On dokuz yirmi 
yaşlarına kadar Mısrata’da bulunup ilk tahsilinden 
sonra, Tunus ve Cezayir’e, oradan Mısır yoluyla 
Medine-i Münevvere’ye gitmiştir. Medine’de 
bulunduğu süre zarfında ilim erbabı ve irfan 
ehli insanlarla görüşüp tahsilini tamamlamıştır. 
Tahsilini tamamladıktan sonra 43 yaşına kadar 
Trablusgarb’tan ayrılmamıştır.

Osman Ergin,  Şeyh Zafir’in, cifir1 ve remil2 
ilimlerinde üstat olduğunu rivayet etmiş,  ola-

1 Cifir, harflere verilen sayılarla sözlerden anlam çıkarma 
ilmidir.

2 Geleceğin ve geçmişin olaylarını doğruya en yakın 
sonuçla bilinmesini sağlayan mucizevi bir kehanet 
ilmidir.

cak ve bitecek şeyleri önceden keşfetmekte 
büyük bir mahareti olduğundan söz etmiştir. 
Kamil Büyüker de Şeyh Zafir Hazretleri’nin 
alim, fazıl, arif, edib ve kamil bir kişi oldu-
ğunu yazmıştır. II. Abdülhamid ve Şey Zafir 
arasındaki ilişki için ise, II. Abdülhamid’in kızı 
Ayşe Osmanoğlu, “Şeyh Zafir pek muhterem bir 
zattı. Sarayda herkes tarafından saygı görürdü. 
Özellikle genç yaşta, henüz şeyhzadeyken Şazeli 
tarikatı müntesibi olan, babam Abdülhamid 
Han Şeyhi’ne büyük bir bağlılık ve saygı 
gösterirdi” şeklinde ifadelerde bulunmuştur 
(Osmanoğlu,1960:320). II. Abdülhamid’in bu 
denli bağlılığını ve güvenini kazanan Şeyh 
Zafir için, Unkapanı’ndaki Balmumcu Tekkesi 
yeniden inşa edilmiş ve Beşiktaş’ta Ertuğrul 
Tekkesi adıyla bilinen cami-tevhidhane, selam-
lık, harem ve misafirhane yaptırılmıştır. Sultan 
II. Abdülhamid şeyhe çok değer verdiği için 
bazı cuma selamlıklarında Ertuğrul Tekkesi’ne 
gitmiş ve bazı özel dini günlerde onu Yıldız 
Sarayı’na davet etmiştir. Ayrıca şeyhin İstan-
bul’daki aile mensupları çeşitli rütbelerle taltif 
edilmiş, resmi kurumlarda görevlendirilmiş 
ve masrafları devlet tarafından karşılanmıştır. 
Mısrate’deki tekkenin bakımı dahi Osmanlı 
tarafından yapılmış, şeyhin Trablusgarp’ta kalan 
aile fertlerinin ihtiyaçları giderilmiştir. Sultan 
II. Abdülhamid, 1903’te vefat eden şeyhi için 
son olarak sarayın baş mimarı D’Aronco’ya 
bir türbe siparişi vermiştir. 
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Art Nouveau’nun Osmanlı’daki Yansıması: 
Şeyh Zafir Türbesi Örneği

D’Aronco bu siparişe karşılık üç alternatif üret-
miştir. Bu alternatifler ile ilgili ulaşılabilir tek 
kaynak “Osmanlı mimarı: D’Aronco, 1893-1909 
İstanbul Projeleri” adlı kitapta yer alan birer cephe 
taslağıdır. Sadece bu taslaklardan yola çıkarak bir 
sentez yapmak zor olsa da, kendini gösteren bazı 
detaylar üzerinden yorum yapmak mümkündür. 
(Resim 1) Aşağıda yer alan cephe taslaklarından 
birincisi dikdörtgen pencereleri ile geleneksele 
yaklaşırken, köşelerden yükselen kuleler yapıya 
özgünlük kazandıran unsurlardan biri olmuştur. 
Aynı taslağa ait Osmanlı türbe mimarisinde 
benzerine pek sık rastlanmayan beşik çatı örtü 
sistemi ve diğer iki yönde uzanan sivri saçaklar, 
yapıya özgünlük katan unsurlar listesinde yer 
alabilir. Yapıyı pencere alt seviyesinden saran, 
tahminen üzeri yaldızlanmış kabartmalı süsleme 
kuşağı, yapının D’Aronco’nun Osmanlı Barok’uyla 
yoğurduğu çalışmalardan biri olabileceği ihtima-
lini akla getirmektedir. Üçüncü taslak ise, birinci 
taslak gibi Osmanlı Barok’unu andıran bir çalışma 
izlenimi yaratmaktadır. Sivri kemerli pencere nişi, 
onu saran söveler ve pencereyi koruyan dövme 
demirden imal edilmiş ızgara korkuluk gelenek-
sel türbelerden alınmış bir uygulama örneğidir. 
Pencere üzerinden kademeli olarak yükselen ve 
kalkan duvar fonksiyonuna geçiş yapan söveli 
yüzey içerisini dolduran kıvrımlı, yaldızlı beze-
meler ve korkuluklara takılmış olan tahminen 
üzeri yaldızlanmış metal motifler, yapıyı Osmanlı 

Barok’una yaklaştıran detayları oluşturmuştur. 
Kubbe çatı örtüsü, kalkan duvar üzerinde yer 
alan kitabesi ve kalkan duvarı sonlandıran bir 
sıra mukarnas ve bir sıra silme işlemesi yapıyı, 
geleneksel türbe yapılarında yer alan tasarımlara 
dahil eder niteliktedir. Bakırdan soğan kubbeler 
ile örtülen köşe kuleler ise yapının özgün detay-
larıdır. İkinci alternatif ise, Sultan II. Abdülhamid 
tarafından uygulanması için seçilmiştir. Aşağıda 
yer alan taslak üzerinden geliştirilen bu taslak 
Art Nouveau bir yapı olarak hayata geçirilmiştir. 

Resim 1: Şeyh Zafir Türbesi Taslak  
Çalışmaları (İstanbul Araştırmaları  

Enstitüsü, 2010)

1905-1906 yıllarında Ertuğrul Tekke arazisi 
içine, Serencebey Yokuşu’nun Mehmet Ali Bey 
Sokağı’na bakan cephesine, sıralı olarak çeşme, 
türbe ve kitaplıktan oluşan bir yapı grubu inşa 
edilmiştir.3 (Resim 2-3) D’Aronco Avrupalı bir 

3 Yapı taşlarının, II. Abdülhamid’in bugün Taşlık diye 
anılan yerde kendisine yaptırmak istediği saray için 
getirttiği fakat Şeyh Zafir’in vefatı üzerine, türbenin 
yapımı için bir kısmının buraya taşındığı ve sarayın 
siyasi sebeplerden dolayı yapılamadığı rivayetler 
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faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

mimarlık üslubunu Osmanlı Mimarisi ile birleş-
tirme işlemini aşama aşama gerçekleştirmiştir. 
D’Aronco’nun başyapıtlarından kabul edilen Şeyh 
Zafir Türbesi, bu aşamaların son halkası olmuş 
ve böylece Avrupa üslubu olan Art Nouveau’nun 
Osmanlı mimarisiyle buluşmasındaki en temel 
yapılarından biri haline gelmiştir. 

Resim 2: Kuzey Cephesi

arasındadır. (Temmuz 1964’de Zafir konaklarda kalan 
Kazım Zafir’den Afife Batur bu bilgiyi almış. Tamamı 
için bkz. BATUR Afife, a.g.m., s.113) 

Resim 3: Batı Cephesi ve Plan Taslağı

Yapının planına baktığımız zaman Osmanlı 
Mimarisi’ndeki çokgen planlı türbe geleneğinin 
yerini, 8.50 x 8.50 m. ölçülerine sahip kare bir 
planın aldığı görülmektedir. (Resim 3) Yapıda 
sadece plan değil yükseklikle ilgili düzenlemeler 
de yapılmış, daha alçak bir yükseklik ile yapıya 
kübik bir görünüm kazandırılmıştır. (Şekil 1) Kesme 
küfeki taşla inşa edilen türbenin üç cephesinde, 
ortada 80 cm. genişliğinde ve cephe boyunca 
yükselen, iki yanında ise 162x162 cm. ölçülerine 
sahip alçak kare pencereler yer alırken, tekkeye 
bakan doğu cephesi sağır olarak bırakılmıştır. 
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Şekil 1:Bronz pencere hattı (Gültaş, 2008)

Resim 4: Pencere hattı- Art Nouveau süsleu-
me motifi

Cephe ortalarında yer alan ve içlerinin damla şek-
linde boşaltıldığı paralel kenar formların birleşmesi 
ile oluşturulan ince uzun pencere hatları (dövme 
demirden imal edilen güney cephesi hariç) Art 
Nouveau’nun başlıca süsleme malzemelerinden 
olan bronzdan imal edilerek üzeri yaldızlanmıştır. 
(Resim 4) Bu pencere hatları üzerinde bırakılan 
iki büyük paralel kenar formlu açıklık, ucu aşağı 
dönük bir ok etrafında gelişen natüralist bitki dalları 
ve oka sarılan kurdeleler şeklinde oluşturulmuş 
Art Nouveau bir kompozisyonla süslenmiştir. 

Resim 5: Korkuluk Detayı 

Resim 6: Köşe Süsleme Motifi
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(Resim 5) Sağır bırakılan doğu cephesi hariç 
diğer üç cepheyi ikiye bölen pencere hattının 
iki yanında, Klasik Osmanlı türbelerindeki dik-
dörtgen pencerelerin aksine kare formlu pencere 
açıklıkları tercih edilmiş ve dövme demirden imal 
edilmiş, heterojen dikdörtgen ve dairelerinden 
oluşturulan geleneksel türbelerde de sıkça kulla-
nılan korkuluklar takılmıştır. (Resim 6) Yine sağır 
cephe haricinde yapının tüm köşelerinde yer alan, 
neredeyse kare pencerelerin hizasında ve aynı 
yüksekliğe sahip toplamda altı adet olmak üzere 
etrafı yivli silmelerle çevrili, içi Art Nouveau’nın 
organik kıvrımlarının, kare, dikdörtgen ve elips 
gibi geometrik şekiller ile kaynaştırılmasıyla 
oluşturulan, oyma ve kabartma şeklinde işlenen 
kare desenlerle bezenmiştir.

Geleneksel Osmanlı türbelerinde kuzey cephesi-
nin orta aksında yer alan giriş kapısı, Şeyh Zafir 
türbesinde gelenekselden sıyrılarak, 235x118 
cm. ölçüleriyle kuzey cephesinin doğu köşesin-
de yerini almıştır. Yapıya verilen kübik formun 
sadece ölçüler üzerinde değil, aynı zamanda 
cepheler üzerinde de uygulanmak istenmesinden 
kaynaklanacak ki, cephe ortalarında yer alan Art 
Nouvaeu pencere hattının kuzey cephesinde bo-
zulmaması için, giriş kapısı geleneksele aykırı bir 
biçimde yapının köşesine yerleştirilmiştir. Cephe 
benzerliği oluşturmak için yapılan bu aykırılık 
batı ve güney cephesinde uygulanan simetriyi 
bozarak, giriş cephesindeki iki alçak pencereden, 
sol pencereyi dikdörtgen olmaya mecbur etmiştir. 

Cephe ortalarında yer alan ve kemerle sonlandı-
rılmış ince uzun Art Nouveau pencere hattının 
üzeri yarım daire şeklindeki, oldukça geniş çıkma 
beyaz mermerden bir saçakla örtülmüştür. Pencere 
boylu boyunca yivli silmelerle sarılmış ve bu 
silmelerin üzerine ritmik bir düzen halinde küçük 
kare kabartmalar serpiştirilmiştir.  Silmelerin en 
dışına,  farklı boyutlarda kare kabartma dilimlerin 
bindirmeli yerleştirilmeleriyle oluşturulan üçgen 
bir kompozisyon işlenmiştir. D’Aronco’nun bu 
kompozisyonu oluşturmasında, Osmanlı’da en eski 
türbe örneklerinden bu yana geniş bir uygulama 
alanına sahip olan mukarnasın, bu yapıda da 
mutlak yerinin olması gerektiğine duyduğu inancı 
etkili olmuş olacak ki, mukarnası oluşturan sivri 
üçgenler yerine köşeleri yumuşatılmış farklı yüzey 
yükseklikli karelerle aynı etkiyi yaratmayı tercih 
etmiştir. Kemerle biten pencerenin üzerinde yer 
alan ve iki yanında bulunan yivli silmeler dokuz 
eşit parçadan meydana getirilen taş bir kemerle 
birbirine bağlanmıştır. Taş kemer, oyulmuş bir 
dizi daire ile süslenerek bitirilmiştir. 

Resim 7: Kemer Bezeme Hattı
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Resim 8:Kemer Bezeme Hattı

Mermer saçak ile taş kemer arasında kalan alan, 
dört eşit mermer parçası ile kaplanmış ve taş 
kemerin kenarı mermer alan üzerinde, üç ka-
renin ikisi yan yana ve diğer ikisinin ortasında 
üstte yer alacak şekilde düzenlenen kompozis-
yonun sekiz kez tekrar etmesiyle bezenmiştir. 
(Resim7) Türbenin en ufak detaylarından biri 
olan bu mermere oyma küçük karelerde dahi 
Art Nouveau’nun kıvrımsal çizgileri kendini 
göstermekten çekinmemiştir. (Resim 8) İslami 
Hat Sanatı’nın bilinen en eski yazı tarzı olan ve 
dini yapı cephelerinde gelenekselleşen Kufi yazı, 
bu yapıda Art Nouveau’nun kalemiyle, çizgisel 
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kemeri bezeme görevi yüklenmiştir.

Şekil 2:Kule Üzerindeki Süsleme Motifi

Resim 9: Şeyh Zafir Türbesi Köşe Kuleleri

Sağır bırakılan doğu cephesi hariç geri kalan 
üç cephenin köşelerinde olmak üzere, yapının 
alt bölgesinden başlayarak kubbe eteği hizasına 
kadar yükselen ve birer örtü asılmış görünümü 
yansıtan dört adet üçgen köşe kulesi oluşturul-
muştur. Bu kuleler, dilimli kübik kuleciklerle 
sonlandırılmıştır. Üçgen köşe kulelerinin üze-
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faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

rinde, birbirine kıvrımlı hatlarla bağlanan güller 
ve bu motifi bir daire aksı halinde dolanan kare 
kabartmalarla meydana getirilen bir kompozisyon 
ile süslenmiştir. Osmanlı türbelerinin yabancısı 
olmadığı bitkisel motiflere rağmen, dış cephede 
gül deseni bu yapıya özgü bir motiftir.

Şekil 3:Kasnak motif detayı

Resim 10:Kemer ve kasnak detayı

Kübik yapıyı örten kubbeye geçiş Osmanlı mimar-
lığında sıkça uygulanan bir yöntemle, mermer bir 
kasnakla sağlanmıştır. Kubbe kasnağı, dikdörtgen 
silme ve üçgen kabartma dizisi ile süslenmiştir. 

Üçgen kabartmanın iki alt köşesi üçgen şeklin-
de oyularak boşaltılmış ve geri kalan alan ise, 
Art Nouveau’nun hakimiyetindeki bitkisel bir 
motifle doldurulmuştur.  Osmanlı Sanatı’nda 
daha önce rastlanmamış kasnak üzerine oturan 
dilimli soğan kubbe, yapıya özgün tombak bir 
alemle son bulmuştur. Üzeri kurşun ile kaplanmış 
soğan kubbenin iç yüzeyleri, kalem işi bitkisel 
motiflerle doldurulmuştur. 

Resim 11: Kubbe, Kemer ve Niş Detayları
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taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Resim 12:Kubbe Süsleme Detayı

Kubbenin göbeğinde yer alan daire madalyondan 
çıkan şeritler kubbeyi sekiz eşit parçaya bölerken, 
bu dilimlerin etekleri dairevi boşluklar içerisindeki 
pembe, kırmızı ve beyaz renklerin hakim olduğu 
gül demetleri ile bezenmiştir. Kubbe dilimleri 
kahverengi bordürlerle sarılmış ve dilimlerin içleri 
gri ve tonlarının kullanıldığı kıvrımsal çizgilerle 
donatılmıştır. Kubbeyi bölen sekizgen dilimlerden 
zemine sekiz kemer indirilmiştir. Üst bölgede 
sekizgenin köşelerde oluşturduğu boşluklar doldu-
rulmuş ve bu boşluklara nişler açılmıştır. Taşıyıcı 
kemerlere yüzeyden taşırılarak, duvar üzerinde 
konsollara oturtulmuş görünümü kazandırılmıştır 
(Ziyrek,2004:163). 

SONUÇ

XIX. yüzyılda Osmanlı mimarlığında yükselen 
Avrupalı mimarlık üslupları hemen her yapıda 
olduğu gibi türbe yapılarında da kendini göster-
mekte geri kalmamıştır. Bu listede olan Şeyh Zafir 
Türbesi de, XX. yüzyılın başında Osmanlı Art 
Nouevau’su denilebilecek bir üslupla üretilmiş-
tir. Böyle adlandırılmasının nedeni, XIX. yüzyıl 
sonunda İngiltere’de doğan Art Nouveau’nun 
bire bir taklidi olmamasından ve geleneklerinden 
vazgeçmeyen Klasik Osmanlı Mimarisi ile bütün-
leşmesinin sonucu gibi görünmektedir.  D’Aronco, 
Şeyh Zafir Türbesi’nde Osmanlı-İslam sanatını, 
Orta Avrupa mimarlık kültüründeki modern geliş-
melerle bütünleştirerek, türbeyi özgün bir tasarım 
haline getirmiştir. Yapının özgünlüğü, küfeki taşla 
inşa edilen kübik kütlenin, kubbe kasnağında ve 
cephede yer alan kemerlerde beyaz mermerin 
tercih edilmesi ile başlamıştır. Küfeki taşın ve 
mermerin tek başına kullanımı, türbe mimarisinde 
geniş bir alana sahipken, bu iki malzemeyi de 
barındıran tek yapı olması Şeyh Zafir Türbesi’ni 
özgün kılmıştır. Sağır bırakılan doğu cephesi hariç, 
diğer üç cephede yer alan kare pencereler ve yapı 
köşelerinde yer alan geometrik formları saran Art 
Nouveau kıvrımlarla oluşan kompozisyon yapının 
Avrupalı desenleridir. Ki kubbe kasnağında üçgen 
kabartma içini dolduran kıvrımlar ve üçgenler, 
köşe kulelere işlenmiş kıvrımlarla bağlanmış güller 
ve etrafında dolanan kareler, cephe ortalarındaki 
kemerler üzerindeki küçük kareler içerisindeki 
kıvrımlar yapının Avrupalı kimliğini çizen Art 
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başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 
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Nouveau çizgilerdir. Üzeri yaldızlanmış bronz-
dan imal edilmiş, cepheyi ikiye bölen ince uzun 
pencere hatları ve üzerindeki ucu aşağı dönük bir 
ok etrafında gelişen natüralist bitki dalları ve oka 
sarılan kurdeleler şeklindeki Art Nouveau kom-
pozisyon yapının Avrupalı kimliğini tamamlar. 
Bu özgün pencere hattının iki yanında konum-
lanan alçak kare pencereler üzerindeki, dövme 
demirden üretilmiş, heterojen dağılımlı daire ve 
dörtgenlerden oluşturulmuş korkuluk yapının 
geleneksellik listesinin başında yer almaktadır. 
Geçmişten beri varoluşu ile neredeyse türbe yapısı-
nın bir geleneği haline gelen mukarnas, bu yapıda 
farklı yüzey yükseklikli dörtgenlerin bindirmeli 
yerleşimi ile gelenekseli referans alan özgün bir 
hale kavuşmuştur. Osmanlı türbelerinin başlıca 
çatı örtüsü olan kubbe, Şeyh Zafir Türbesi’nin 
de seçimi olmuş fakat soğan kubbe olması, yine 
yapıyı gelenekselden uzaklaştırarak Avrupalı 
form içerisine sokan unsurlardan biri olmuştur.

Sonuç olarak yapıdaki Avrupalı ve geleneksel 
unsurları karşılaştırdığımız zaman, yapıda bu-
lunan geleneksel öğelerin azlığı ve geleneksel 
unsurların farklı formlarla oluşturulması yapıya 
özgünlük etiketini kazandırmaktadır. 
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A FRAMEWORK FOR DRAPING COURSE BASED ON PARTICIPANT 
OBSERVATION IN FASHION DESIGN EDUCATION

MODA TASARIMI EĞİTİMİNDE KATILIMLI GÖZLEME DAYALI 
DRAPAJ DERSİ PROGRAM TASLAĞI

Neşe ÇEĞİNDİR
Gazi University Faculty of Art & Design, Department of Fashion Design-Ankara/Turkey

Özet: Çalışmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelerde 
verilecek olan gerçek anlı/on-line Drapaj derslerinin 
uluslararası standartlarda ana çerçevesini belirlemektir. 
Çalışmanın ana odağı oranlı ölçek ve SWOT analizine 
dayalı olarak güçlü, zayıf yönler, fırsat ve tehditler 
bakımından Cornell Üniversitesindeki Moda Drapajı 
dersi uygulamalarının incelenmesidir. Veriler, 2014 
yılı bahar dönemi boyunca farklı üniversitelerdekilerle 
karşılaştırılarak, Cornell Üniversitesi Lif Bilimi ve Hazır 
Giyim Tasarımı Bölümünde verilen Moda Drapajı 
dersinde gözlem formu yardımıyla toplanmıştır. Form-
daki her bir ölçüt, sıralı dereceleme ölçeği ve SWOT 
analizine göre değerlendirildikten sonra sınıflanarak 
yorumlanmıştır. Sonuçlara dayanarak, Türkiye’deki 
üniversitelerde verilecek gerçek zamanlı ya da on-
line Drapaj dersi için örnek bir program çerçevesi 
sunulmuştur. Program, temel becerileri içermesi ve 
esnek teknolojisi nedeniyle Türkiye için önerilse de, 
başka ülkelerde de rahatlıkla kullanılabilecek şekilde 
tasarlanmıştır

Anahtar Kelimeler: Drapaj, Ders Programı Geliştirme, 
Moda Tasarımı, Moda Tasarımı Eğitimi

Abstract: The aim of this study is to define a poten-
tial framework for real time /on line draping course 
applications according to the international standards 
for universities in Turkey. The basis of the study 
is participant observation of a draping applications 
course at Cornell University, to identify SWOT. An 
observation form was used to document and catalogue 
data from the study. By compering other university, 
observation was conducted for the entire course during 
the spring semester 2014 at Cornell University, in the 
Department of Fiber Science & Apparel Design. Based 
on the results, a sample framework for fashion drap-
ing course both real time and on line applications for 
higher education in Turkey was developed. Although 
the analysis was conducted using a framework for 
Turkey, the results are relevant to other countries, as 
they focus on core skills and flexible technologies 
that are universally applicable.

Key Words: Draping, Curriculum Development, 
Fashion Design, Fachion Design Education
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

1. INTRODUCTION

Clothing design is a demanding process which 
must address both aesthetic and technical issues. 
Achieving both visual allure and a precise fit are 
essential to the creation of successful apparel 
products. Many famous designers thus work 
closely with talented patternmakers because the 
“pattern is invaluable to the fashion designer. It is 
as a plan to the architect” (Calderin, 2009:162). 
Patternmaking is the first, and most important 
step, which enables conceptual design to be rea-
lized in the fashion design product-development 
process. Development through the patternmaking 
process establishes the product’s structure, which 
provides functional design and manufacturability; 
no matter how successful the aesthetics of the 
clothing, if it is not wearable, it is not saleable.  
Therefore, patternmaking is a process of critical 
thinking by which science applied to design creates 
clothing that functions well, and can also be sold 
at a suitable price. For this process, knowledge 
and skills are learned through education, but are 
developed through practice. The main difference 
between academia and industry is that academia 
emphasizes knowledge and the conceptual basis 
of process, whereas the industry focuses on the 
process itself. The apparel industry’s goal is to 
develop more effective and talented employees 
by improving their knowledge and skills. Compe-
titiveness in the fashion design industry depends 
on innovation driven by creativity, and on well-
educated designers who exhibit high-level skills 

and who can develop new designs that do not 
simply copy work by other designers.

The business of fashion is to create wearable pro-
ducts that are sold in the market, of course, not art 
to be displayed in an art gallery. Clothing designs 
are made to be worn. There are many different 
methods for constructing garment shapes. As 
discussed by Dieffenbacher (2013:14) “someone 
begins with sketch, another begins 2D flat pattern, 
whereas others (such as Donna Karan and Isabel 
Toledo) prefer to begin work with fabric by using 
3D draping techniques”. Draping is a method of 
creating garment shapes by forming and pinning 
fabric directly on a dress form. Draping allows 
designers to respond quickly to create or change 
the model on the dress form or mannequin, because 
they can see how the model interacts with the body 
shape. The pattern pieces can then be transferred 
to a computer through digitization, checked on the 
virtual form, printed, and, then cut with the use 
of CAD technology. Many college-level fashion 
design programs therefore offer draping courses 
for their students. Draping is an important and 
compulsory course all over the college to bring 
students in good patternmaking skills like all aro-
und the world. But defined as Ecole Holt Couture 
Web site (2014) all the same designer graduated 
these school around, there is some evidence of 
not enough their technical creators. 

2. PURPOSE & CONTENT

Interest in fashion schools have boomed over the 
past decade. A 2012 study revealed that enrolment 
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at the New York City’s top ten design schools has 
grown by 34 percent (Wang, 2013)”. Similarly, 
this situation has been in Turkey too. According 
to Measuring, Selection and Placement Center 
(OSYM) in 2014 guide, the number of fashion 
design department was 14 in 2010 and increa-
sed to 20 in 2014 at undergraduate level. It will 
continue in the future. The other thing is that The 
Science and Technological Research Council of 
Turkey (TUBITAK) has been supported digital 
open course resources (TUBITAK-5000 Project). 
For these reasons, the aim of this study is to 
define a framework for draping course suitable 
for both real time and on-line at fashion design 
field in higher education. To achieve this aim, the 
main focus of the study is to learn how to teach 
draping and patternmaking skills by observing 
a draping course at Cornell University and by 
conducting an analysis of strengths, weaknesses, 
opportunities and threats. The reason of choosing 
the Apparel Design Department is that the Fashion 
Draping Course is very popular among scholars 
and students came from all around the world.    

3. MATERIAL AND METHOD

A participant observation research method was 
used in this study. This method can be described 
as follows: “participant observation refers to a 
form of sociological research methodology in 
which the researcher takes on a role in the social 
situation under observation” (Macionis & Plum-
mer, 2011). In this study, the researcher was given 
permission by the course instructor to observe the 

CU FSAD-2640 Fashion Draping Course during 
the spring semester 2014 at Cornell University 
(Appendix A).

3.1. Approach to the Design of the Course 
Framework: Every education program needs 
inputs, process and outputs. Inputs convert into 
outputs in a systematic approach through pro-
cess. This study was guided by Wolf’s process 
approach (2007), which is an approch generally 
preferred in the design of curriculum. The course 
structure was based on the model known as 21st 
Century Skills used in many educational fields. 
“The Framework for 21st Century Learning 
has widely become the recognized model for 
infusing 21st century skills into the curriculum. 
There are hundreds of educational agencies and 
organizations who have adopted the P21 Fra-
mework, either formally or informally, to guide 
their learning communities and are embedding 
21st century skills in curriculum and professional 
development” (P12). Using this model, a thorough 
determination of goals and objectives for crea-
tive pattern-making were established using the 
framework of the development of competency or 
proficiency-based education. The business world 
choose this model in the late 1950’s as work le-
arning strategy (ANLC, 2012; LD, 2012; UCH, 
2012; Bowden, 2012). The audiences (students) 
represent both inputs into and outputs from the 
education program. Process refers to all learning 
activities and assessments. For a sample course 
framework, SWOT Analysis was chosen. This 
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form of analysis is a structured planning method 
commonly used to evaluate the Strengths, We-
aknesses, Opportunities, and Threats involved in 
a project or in a business (Venture, 2014). 

3.2. Data Collection: Data was collected using 
an observation form prepared by the researcher 
and collaboratively reviewed by the researcher 
and the instructor for the course, CU FSAD-2640 
Fashion Draping Course. The observation period 
lasted over the course of the entire spring semester 
at Cornell University’s College of Human Eco-
logy, Department of Fiber Science & Apparel 
Design (CU-FSAD) in the 2014 academic year 
(CU CHE Web site/degree progress).

According to course numbering systems (CU CHE 
Web site/courses) this draping course is open to 
freshmen and sophomores and has prerequisites 
of one introductory apparel design course that 
teaches basic pattern-making and construction 
skills. While preparing the observation form, 
Posner’s operational program type’s classifications 
were taken into account. Posner’s program types: 
official, operational, hidden, null, and extra cur-
riculum (1998, 2004).The most important point 
is that accurate real time observation allowed 
assessment of the operational (actual) process 
instead of being limited to the review of official 
documents for this research. The observation 
form consisted of eight basic criteria and thirty 
eight sub-criteria (Table 1). The class, a very 
popular one among students (both undergraduate 
and graduate) and visiting scholars, consisted of 

sixteen students, and three visiting scholars from 
foreign countries. Also, some students came into 
the class via an exchange program. The course 
(3 credits) was given in four class periods which 
included lectures (2 per week) and studio com-
ponents (one per week for students - the class 
split into two groups for studio, so the instructor 
held two studios per week). 

The criteria are examined using both Likert 
scales (Exceptional: 5, Somewhat Adequate: 4,    
Adequate: 3, Inacceptable: 2, Not at all adequate: 
1) and SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats for the process). Obtained 
data were classified, synthesized, and summarized, 
and the course’s strengths, weakness, opportunity 
and threats were identified. Then, a sample draping 
course framework (included in subject, goals and 
outcomes) was prepared based on these data. The 
data were also reviewed by discussing them with 
course instructor to assess their acceptability for 
scholars/educators in higher education.

4. FINDINGS 

The course began with an introduction of all 
audience members, taking of attendance and 
facilitating registration for the lecture and se-
parate studio meetings. Instructions for both 
classes and studio meetings are comprehensive 
and are conducted at an exceptional level. The 
information presented to the students and the 
pedagogical applications used for demonstration 
are frequently updated and supported by brand-
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visual and online tools.
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ambitious and significant. 
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

There are some extra workshops offered during 
the week and on weekends in order to enhanse 
students’ skills.  

The Professor checks students’ projects both 
during and outside of classes and studio sessions. 
Assessments of student work are offered from 
idea to process to the final product, and are very 
comprehensive. Professors also encourage students 
to engage in discussion and peer assessment. 
However, measurement tools such as check 
lists, questions & answers, and rubrics shared 
with the students are also used along with peer 
assessments. After every project and sometimes 
at internal points in the project, students are given 
feedback. Feedback is seen as important feature 
in assessment. Time management is important 
for both instructor and students.

Based on the final course and teaching evaluati-
ons, the mean of students assessments’ was 4.6 
out of 5. Almost all of the students thought the 
professor and her course to be successful. The 
assessments used a Likert scale with 5 points 
(from never to always, or from poor to excellent). 

Some ratings of the professor sorts’ mean are 5 
point of students assessments’. These highly rated 
attributes were that the instructor ‘seems enthu-
siastic about teaching the material’, that ‘lecture 
demonstrations are effective’; that ‘instructor 
uses the blackboard/overhead (visual materials) 
in a consistent and meaningful way that helps 
foster understanding of ideas and concepts’; that 
the instructor ‘emphasizes main concepts and 
principles rather than dwelling on the obvious’; 
that ‘independent thinking was required’; that 
‘the type of examination (in this case, exercises 
and projects) was suitable for the purpose of 
course’; that ‘the objectives, work requirements, 
and grading system were made clear’. 

These results are evidence of the success of the 
course framework.  At the end of the semester, 
a brief runway show was held in the hallway to 
exhibit student work. It was simple to organize but 
contributed to student excitement, pride in their 
work and development of professional attitudes.

The observation results in the course are sum-
marized on the description given in Table 1:
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Table 1: Fashion Draping Course Observation Results

CRITERIA Level of 
ADEQUATE

SWOT 
ANALYSIS

5 4 3 2 1 S W O T

PRELIMINARY 
PREPERATION

Physical Infrastructure (Lab/Comp system, tech support-
study condition, tools and materials)

x   
x

Administrative Management Supports x

RESOURCES
Facilities; Library, Museum, Cinema, Seminar etc. x x

Usability of social and technological network x

Training of Technology x

Attractiveness of Events (Exhibition, Shows, Tour, 
Organizations)

x

SUPERVISOR’S 
QUALITIES

Encouragement and Support creative and critical thinking 
and innovative learning

x x

Usability of creative teaching x

Democratic and cooperative behaviors x

Adaptability to students’ needs x

Usability of effective knowledge, skills x

Focus on both process and product x

Promote Freedom x

STUDENT’S
QUALITIES

Motivation-Willingness x

x

Intellectual Abilities (synthesis, analysis, practices) x

Level of Patternmaking Knowledge  x

Level of patternmaking Skills x

Experience in the past x

Ability to use technology in learning process x

Ability to apply creativity in open-ended projects x

Personality (tolerance of ambiguity, openness to 
experience, independence of judgment, unconventional 
values, curiosity, preference for challenges and 
complexity, self-confidence, risk-taking)

x

Level of Research/Willingness to work hard x

CONTENT 

Main Objectives x

x

Sub Objectives x

Comprehensiveness of Instruction-Value of Content x

Influence of Knowledge x

Effective Application x
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APPLICATIONS Workload x x

Organization of workshop  (individual-group) x

MEASUREMENT/ 
ASSESMENTS

The number, variety and frequency of tools (self-
instructor-peer or all)

x x

Measurement under acceptable content  ( knowledge-
skills or both) 

x

Feedback (program development – self-evaluation for 
student or both)

x

TIME 
MANAGEMENT

Time adequacy of course applications x
xTime adequacy of practices x

Time adequacy of measurement and assessments x

5. CONCLUSION 

Briefly, the data obtained based on the parti-
cipant observational research method showed 
that the Cornell University Department of Fiber 
Science & Apparel Design FSAD 2640 Fashion 
Draping course content and applications provide 
a good example for the field of fashion design 
in higher education. Studio conditions, as well 
as academic, administrative and technological 
facilities in the department are quite good and 
brand new. Library researches are rich, wireless 
internet is fast and everyone can connect to the 
network from anywhere on campus. Most of 
the students are aware of these opportunities 
and that they are supported by the professor 
in all of their endeavors. The professor is an 
energetic guide who actively encourages all the 
students to gain the knowledge and skills they 
need for the fashion industry. The course learning 
strategies and activities are varied and helpful 
for all of the students. The course instruction is 
comprehensive, clear and well-planned. Studio 

activities are planned ahead of time as much as 
possible. The use of CAD systems in the course 
is effective and impressive. Owing to the intro-
duction of this application, students are prepared 
for their future career. The Cornell Blackboard 
system, use of projected content, and use of the 
internet are optimal. Assessment techniques such 
as project-based assessment, peer review and 
check lists are democratic, open and satisfying 
for students. Feedback for each student’s work is 
given every week after class, and, depending on 
the circumstances, it is done altogether or indi-
vidually. Thanks to the end-of-semester runway 
show, the students have an experience related to 
the business of fashion as soon as they finish their 
freshman term. Most of them therefore, are aware 
the process from the initial idea to the runway in 
terms of technical requirements, aesthetics and 
marketability. The most important observation 
is that course content must be developed based 
on student and colleague engagement, searching 
for innovation in the fashion industry by the end 
of the semester. 



85

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

Eylül  / Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 03 Cilt: 01 Sonbahar Kış
September / October / November / December 2014 Issue: 03 Volume: 01 Autumn Winter

 ID:39 K:42
www.mtddergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

                 
 
 

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ 
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE 

Eylül  / Ekim / Kasım / Aralık 2014 Issue: 03 Volume: 01 Autumn Winter 
September / October / November / December 2014 Issue: 03 Volume: 01 Autumn Winter 

          ID:41 K:43 
www.mtddergisi.com 

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880) 
 

 

 1 

SERAMĠK SANATINDA AGATEWARE TEKNĠĞĠ VE ÇÖMLEKÇĠ 

ÇARKINDA UYGULAMARI 

 

Çiğdem Önder ER1, Ahmet Cüneyt ER2 

Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Programı 
 

 

 

Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

In summary, the course’s strengths are in initial 
preparation, resource availability and engagement 
with resources, supervisor’s qualities and course 
applications, whereas its weaknesses are student 
quality and time management. The main reason 
for this is the lack of students’ past experiences. 
Though students are smart, they are sometimes 
not prepared, not used to working hard and 
often feel entitled. Some of them lack patience 
and application. The course’s opportunities are 
content and assessments. 

5.1. COMMENTS

While developing the course framework, it is 
necessary to incorporate factors from 21st Century 
Skills. Constructed from these experiences and 
based on participant observation as well as 21st 
Century Skills model and Wolf’s process app-
roach, a potential model for a more successful 
draping course was given a frame work (as seen 
Figure 1).

One of the important factors used to develop the 
draping course framework was incorporation 
of learning types (such as conceptual, flexible, 
lifelong etc.), learning strategies (such as direct 
or indirect exploratory, individual/interactive 
experimental, expressional), and methods and 
techniques. Actual learning approaches are 
affected by fashion design education methods 
included in draping. 

Learning Environments 
Professional Developments 

Curriculum & Instruction 
Standards & Assessments 

 

 

 

 

 

 

 

Draping Course Framework 

 

 

 

 

 

 

Core subjects 

 

 

 

 

Figure 1: A Frame work of Fashion Dra-
ping Course for Higher Education Adapted: 

Center for 21th Century Skills (Posner, 
2004: 21).

Professional developments mean both actual busi-
ness and consumer preferences, including garment 
types, styles and other features. One example of 
recent developments that impact consumer pre-
ferences is the introduction of dress forms that 
have been changed from their previous shapes, 
such as from Wolf® to real body shapes, allowing 
designers to interact with body shapes that are 
more representative of the consumer resulting in 
both aesthetic and functional fit improvements. 

Creative draping techniques have informed the 
work of many highly regarded designers. Cre-
ative design methods such as Vionett’s bias cut 
technique on the small wood dress form (Golbin, 
2009:15-20), Kawakubo’s (2013) deconstruction 
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

(Armstrong, 2013; Klisel, 2013; Crawford, 2012; 
Valerie, 2011). However, the important point 
regarding draping at each stage is the usage of 
the new skills mentioned in Figure 1. Today, the 
course should consist of new career skills, lear-
ning skills, and technological skills appropriate 
for the fashion industry.

o All learning strategies, activities and assessments 
are aimed for high competency. 

o Assessments must be effective and consistent. 
Each phase can be flexible in itself. 

o As in our daily lives, technological tools and 
systems are used as much as possible. At Cornell 
University, the Apparel Design Department has 
professionally supported high levels of technology 
and resources. However, schools not having these 
facilities can explore access in other ways, perhaps 
by building closer relationships with industry and 
exploring the use of fashion industry facilities for 
teaching and use of their technological sources in 
order to provide technological skills to students.

About Future Work: In this study, a sample 
draping course framework is presented for 
developing the curriculum. Now, it is testing at 
Department of Fashion Design at Gazi Univer-
sity. The next step is, checking every step, and 
then review and present to TUBITAK for on-line 
course content. The research is limited for the 
undergraduate-degree beginner level. The course 
content can also be extended to the graduate and 
professional advanced level.
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yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Figure 2: Major Draping Course Content (Core steps)
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APPENDIX-B: DRAPING COURSE FRAMEWORK’s SUBJECTS-GOALS-COMPETENCY

SUBJECTS GOALS COMPETENCY: (LEARNING OUTCOMES)

Importance and history of 
Draping in Fashion Design
Terms, concepts related 
issues, 
Materials and requirements
Measurements and 
proportions for initial 
draping process 

Evaluations of main 
knowledge related issues
Analysis of history of 
draping in fashion design 
Understanding of 
measurement of body
Analysis of body parts

o Identify terms and concepts with draping 
correctly and comprehensively

o Deconstruct the importance of draping in the 
fashion design industry with reason and result, 
with a focus on knowledge and skills gained

Technological 
improvements affecting 
Draping: Mass-
customization, Virtual fit, 
3D body scanner, laser 
cutting, CAD, CAM, etc. 
Examples of Fashion 
designers using draping 
techniques 

Assessment of 
technological 
improvements affecting 
patternmaking 

Evaluation of fashion 
designers using draping 
examples

o Discuss  technological innovations affecting 
draping

o Engage with and address technological 
improvements in factors affecting draping in 
fashion design from the past until today, with 
regard to ultimately addressing today’s industry 
conditions.

o Assessment of fashion designers’ work in terms 
of draping techniques

o Summarize technical factors and details affecting 
draping in fashion

Basic skirt
Basic bodice form
Basic torso form
Elements of Garments
(Darts, Sleeves, Collars, 
etc.) Varies styles on basic 
form

Transfer of body shape to 
fabric
Application of basic 
garment forms though 
draping techniques
Application of various 
garment elements and 
styles
Learn concepts of each 
application

o Practice  basic draping forms
o Try different kind of pattern elements
o Gain experience of variety of styles 
o Apply basic concepts to other styles

Basic Pants Form,
Elements of Pants (pocket, 
waist band, part let etc.) 

Examine of basic pants 
form and elements of pants

o Prepare of basic pants draping correctly and 
Apply elements of pants

o Check all forms in term of suitability, 
conformity, accuracy.

Pin testing, Balancing, 
Marking, Notches, 
Positive and negative ease,  
Seam allowances,

Perform draping process 
applications (marking, 
seam allowances etc.) 
Perform pin testing and 
balancing
Develop sensitivity and 
understanding of fabric 
relationship to body

o Evaluate draping process.
o Adjustment pattern accuracy and aesthetics.
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SERAMĠK SANATINDA AGATEWARE TEKNĠĞĠ VE ÇÖMLEKÇĠ 

ÇARKINDA UYGULAMARI 

 

Çiğdem Önder ER1, Ahmet Cüneyt ER2 

Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Programı 
 

 

 

Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Cutting muslins,
 Sewing 
Fitting test
CAD skills

Construct and test a 
prototype muslin, make 
adjustments.
Develop understanding of 
the difference between the 
model and the real body
Learn CAD tools

o Cut and construct prototype muslin 
o Fit model and make and record corrections
o Complete necessary draping preliminary, process 

and finishing steps correctly and in time.
o Digitize pattern pieces into CAD system
o Virtual stitch and test of garment on virtual body
o Print pattern from CAD system for prototype

Project planning Make a decision about 
project proposal and 
criteria

Decide project conditions based on gained 
knowledge, skills, experience 
Report of main criteria to consider in project 
development and assessment

Project Discussion Transfer of gained 
knowledge and skills from 
individual projects 

o Create design sketches, or trials on the dress 
forms,

o Create models using learned knowledge and 
skills, 

Prototype Test new pattern 
experiments using learned 
knowledge and skills

o Examination of new pattern forms based on 
sketches or trials on the dress form

o Create prototypes from trial patterns that address 
both aesthetics and function

o Use CAD system for pattern development

Critique and recreate Recreate prototypes based 
on knowledge gained from 
critiques

o Plan prototypes for individual projects 
presentation appropriate to the classroom climate.

o Presentation of individual projects, explaining 
process as well as each detail in the collection 
based on design principles; respond to peers 
projects

o Re –generate pattern by considering critiques 
from other participants 

Final assessment Assessment o Verify of prototypes in terms of manufacturing 
and productivity. 

o Confirm the most effective prototypes by 
resourcing and consulting with target market 
representatives and peers. 

Assembly and Finishing Prepare pattern pieces for 
final assembly 

o Test and finish prototype patterns based on 
fit analysis on fit model, and manufacturing 
constraints 

o Organize work in individual portfolios from idea 
to final product patterns 

Presentation Present individual final 
projects 

o Present individual projects effectively and clearly.

o Exhibit prototypes in the fashion show format 
effectively. 
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