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Öz

Bu çalışm ada ilkel bir pişirim  yöntemi olan Süt Pişirim i tekniğinin artistik seram iklere verebileceği etki
ler araştırılm ıştır. Süt Pişirimi; Dünya literatüründe ilkel çöm lekçilikte nem direncini yükseltm ek ve ge
çirgen olmayan bir bünye elde etm ek için bilinip benzer biçim de farklı kültürlerde uygulanan geleneksel 
pişirim  yöntem lerinden biri olarak bilinir. Süt, ayran, kefir, krem a, peynir ve peynir altı suyu gibi süt 
ürünleri ile kaplanan seram ik ürünler 300-400°C gibi düşük bir sıcaklıkta tekrar fırınlanarak veya açık 
ateşe m aruz bırakılarak pişirilir. Bu pişirim  uygulam asında önem li olan nem  direncinin oluşturulması 
ve dayanıklılığın sağlanm asıdır. Ayrnea sütle pişirim sonucunda ürünün yüzeyinde sarıdan kahverengi
ye renk değişim leri oluşm aktadır. Ucuz, kolay, hijyenik ve görsel etkisi çok güçlü olan bu yöntem in artis
tik seram iklerde kullanım ı son yıllarda dikkat çekici biçim de artmıştır. Bu çalışm ada kırmızı, döküm  ve 
şam otlu çam ur kullanılarak biçim lendirilm iş artistik seram iklerde süt pişirimi uygulam ası; süt, ayran, 
kefir, peynir altı suyu kullanarak deneyim lenm iştir. Pişirim ler açık alevde ve 3OO-4Ü0C aralığında fırın
da yapılmış, süt ve süt ürünleriyle oluşan, sırlam a yapm adan dekoratif yüzeyler oluşturm ada alternatif 
olabilecek kadar etkili bu yöntem in renk geçişlerinin artistiklik etkileri değerlendirilm eye çalışılm ıştır.

A nahtar K elim elen  Süt Pişirimi, Zillem e, Artistik Seram ik, Redüksiyon

Abstract

İn thıs study, the possible effects of M ilk Firing technique, vvhich is a prim itive firing method, on artistic 
ceram ics vvere investigated. M ilk firing is know n in the vvorld literatüre not only for increasing the m o- 
isture resistance and for obtaining an im perm eable structure in prim itive potting but also as one o f the 
traditional firing m ethods applied in different cultures. Ceram ic products covered vvith dairy products 
such as m ilk, ayran, kefir, cream , cheese and w hey are tired by being baked again at a low tem perature o f 
300-400 °  C  or exposed to direct tire. VVhat is im portant in this firing application is setting off the m oisture 
resistance and providing durability, also colour changes occur on the suriace o f the product from  yellow 
to brow n as a result o f firing vvith milk. The use of this m ethod that is cheap, easy, strength and having 
a strong visual effect in artistic ceram ics has increased significantly in recent years. İn this study, the 
application o f m ilk firing in  artistic ceram ics formed vvith red, cast and cham otte d ay  w as experienced by 
using m ilk, ayran, kefir and w hey. Firings vvere m ade in open tlam e and öven in  the range o f 300-400“C, 
the artistic effects o f colour transitions o f this m ethod, occurring vvith m ilk and dairy products, being 
effective enough to becom e alternative in creating decoraüve surfaces vvithout sequencing, vvere tried to 
be evaluated.

Keyvvords: M ilk Firing, Zillem e, Artistic Ceram ic, Keduction

53



_____________________________________________________________________________________________ 9.a.3
SEVİM Kadir, "Artistik Seramiklerde Süt Pişirimi Kullanımı"2.Ululararsı SADA Disiplinlerarası Sanat

Sempozyumu, Art Sürem Bilim Sanat Danışmanlık, Sayfa:52-58, Çankaya, Ankara, 27-28 Haziran2019.

2. Uluslarası SADA Disiplinlerarası Sanat Sem pozyum u

2nd International SADA Interdisclpflnary Art Symposium

Sü t P işirim i

Prof. Güngör Güncr, 1972-77 yılları arasında Anadolu'da yaptığı araştırm aları kalem e aldığı Anadolu'da Yaşamakta Olan İlkel 

Çöm lekçilik adlı kitabında (1988, s.19) G üm üşhane ilinin Kale Bucağına bağlı D ölek K öyü'nde tandırdan çıkarılan güveçlerin, daha 

sağlam  olm aları gerekçesi ile sıcakken içten ve dıştan süte bulandıklarını anlatır. Yörede bu işlem e "zillem e" adı verilmektedir. Aynı 

kitapta G üner (1988, s.22) benzer bir uygulam anın Erzurum 'un A şkale İlçesine bağlı Koşpınar Köyü'nde de yapıldığını; tandırdan 

çok sıcakken çıkarılan işlerin içine ve dışına ayran döküldüğünü, islenirse ardından kapların üzerine peynir sürülerek desen yapıl

dığından bahseder.

Anadolu’da zillem e olarak bilinen yöntem; süt, ayran, kefir, krema, peynir, peynir altı suyu gibi süt ürünleri ile yapılan düşük 

dereceli bir redüksyon türü olarak kabul edilebilir ve literatürde M ilkware, Milk Glaze, Milk Koasting, D airy Glazed, D airy Cera

m ics adlarıyla anılm aktadır. Dünya üzerinde ilkel çöm lekçiliğin sürdürüldüğü yörelerde üretilen kapların dayanım ını arttırmak, su 

geçirgenliği/em m evi azaltm ak üzere uygulanagelcn yöntem  özellikle Kuzey Avrupa ve Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 

sınırında kalan ülkelerde uzun yıllardır bilinm ektedir. Bugün tüm dünyada yalnızca çöm lekçiler arasında değil aynı zam anda yön

temin artistik etkisinden eserlerinde faydalanm ak isteyen seram ikçiler arasında da yaygın biçim de kullanılm aya devam  etmektedir.

Yöntem, bisküvi pişirimi yapılm ış seramik bünyenin içerisinde kalan m ikro gözeneklerin kapanm asını sağlar, ucuzdur, hijye

niktir, kolaydır ve sarıdan kahverengiye tüm  tonların m üthiş bir doğallıkla oluşan etkisi eşsizdir. Buna süt ürünlerinin yaklaşık % 

78-87"sini oluşturan kalsiyum  ve kazeinin pişirilm esi neden olur (Cookvvare from  dairy ceram ics).Yöntem in uygulam ası oldukça 

basittir. Bisküvi pişirimi yapılm ış bünye süt ve süt ürünlerinden birine daldırılır ve belli bir süre bekletilir veya 300-400«C aralığında 

fırınlanır veya açık alevde pişirim  yapılır. Bir başka uygulam a yöntem i 300-400NC aralığında ısıtılm ış bünyenin üzerine süt ve süt 

ürünlerinin püskürtülm esi veya akıtılarak dökülmesi, fırçayla sürülm esiyle gerçekleştirilebilir.

Sü t P işirim i U ygulam aları

U ygulam ada yüzeyi dokulu seram ik üretim inde yaygın olarak kullanılan kırmızı, döküm  ve şam ot çam urundan hazırlanmış, 

kam ara tipi seram ik fırınında 1000"C'de bisküvi pişirimi yapılm ış denem e plakaları kullanılmıştır. Pişirim için üç farklı uygulam a 

yapılm asına karar verilmiş (G .l)  plakalara dört ayrı süt ürünü; süt, ayran, kefir, peynir altı suyu uygulanm ıştır. Uygulam ada kulla

nılan süt; m arketlerde satılan günlük süttür. A yran, m arketlerde satılan hazır ayran olarak tabir edilen üründür. Kefir, m arketlerde 

satılan sade kefirdir. Peynir altı suyu, m andıradan temin edilm iş, teneke peynirlerin içerisinde bekletildiği salam ura olarak bilinen 

tuzlu sudur. D ört farklı süt ürününün içinde 10 dakika süre ile bekletilen denem e plakaları dışarıya alınm ıştır (G.2).

G örsel l.Uygulam a Plakaları Fotoğraf: Kadir Sevim  

G örsel 2. Plakaların farklı süt ürünlerinde bekletilm esi Fotoğraf: Kadir Sevim

Fırınlam a

Hazırlanan plakalardan bir grup fırınlam a işlem ini yapm ak için 35" C sıcaklıktaki kam ara tipi fırına tek kat olarak yerleştirilip 

(G .3) 350" C 'ye serbest çıkm a eğrisi uygulanarak 30 dakikada pişirilm işlerdir (G.4).
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G örsel 3. Plakaların fırına yerleştirilm esi Fotoğraf: Kadir Sevim 

Görsel 4 .3 0  D akika 350* C'de pişirilen plakalar Fotoğraf: Kadir Sevim

Fırınlam a yöntem inde plakaların üzerindeki sıcaklık her noktasında birbirine yakındır. Bu da sadece farklı bünyelerin üzerine 

em dikleri süt ürünlerinin ne kadar em ildiği ile oluşan nel geçişli görünüm ler ile sonuçlanm ıştır. Çıkan sonuçlarda fırın içerisinde 

olan plakalar üzerindeki değişim  süreçlerini gözlem lem e şansı bulunm adığından m üdahale edilem eyip sonuçlar süreç tam am lan

dığında görülm üştür. Pişirim  sonucunda plakaların üzerinde siyahtan sam an sarısına kadar giden renk geçişleri oluşm uştur. Üç 

çam ur üzerinde de farklı etkiler görülm ektedir. Fırın tellerine vakm bölgelerdeki plakalar direk ısıya m aruz kaldıkları için yoğun 

kararm alar oluşm uştur (G.5).

Plin» «tı w rj ~  *•— » nım

G örsel 5. Sü t ürünlerinde bekletilm iş farklı çamur bünyelerindeki plakaların 350° C'de fırınlanm ası ile  uygulama süt pişirim i sonuçlan

Fotoğraf: Kadir Sevim

Püskürtm e

Bir grup kırmızı, döküm  ve şam otlu çamurdan oluşan denem e plakası herhangi bir süt ürününe daldırılm adan kam ara tipi fırın

da 350“ C serbest çıkm a eğrisi ile pişirilir. Plakalar fırından tek tek alınarak tüm yüzeye iki, üç kez püskürtm e işlem i ile sırasıyla süt, 

ayran, kefir ve peynir altı suyu uygulanmıştır. Püskürtm e işlemi pistole ile kal kat yapılmıştır.

G örsel 6. Püskürtme işlem inin uygulanması Fotoğraf: Kadir Sevim  

G örsel 7. Püskürtme yapılan sıcak plakadaki renk dönüşümü Fotoğraf: Kadir Sevim
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G örsel 11. Süt ürünlerinde bekletilm iş farklı çamur bünyelerindeki plakalara açık alev uygulaması 

süt p işirim i sonuçlan Fotoğraf: Kadir Se\ ım

Sonuçlar ılığ ında artistik seram ik form ların yüzeyinde süt pişirimi etkilerini kendi seram ik eserlerinde değerlendiren araştırm a

cı (G .12,13,14) te süt pişirim inin üç tarklı yöntem ini fırınlama, püskürtm e ve açık alev de eserlerine uygulayarak güzel redüksiyonlu 

artistik seram ik sonuçlara ulaşmıştır.

G örsel 12/13,14. Farklı artistik seram ik formları üzerine uygulanmış süt pişirim i sonuçlan Fotoğraf: Kadir Sevim

Sonuçlar

İlkel bir pişirim  yöntem i olan Süt Pişirim i'nin  artistik seram iklere verebileceği etkilerinin araştırıldığı uygulam ada elde edilen 

sonuçlar kullanılan uygulam a yöntem lerinin üçünde de olum ludur. Süt Pişirim i ile denem eler yapılm adan önce geleneksel süt pişi

rim inin hangi yöntem lerle yapıldığı araştırılıp uygulam ada hangilerinin kullanılacağına karar verilmiştir. Daha sonra kullanılacak 

süt türevlerine karar verilm iş ve uygulam alara geçilm iştir.

Fırınlama yöntem inde plakaların üzerinde siyahtan sam an sarısına kadar giden renk geçişleri oluşm uştur. Üç çamur üzerinde 

de farklı etkiler görülm ektedir. Fırın tellerine yakın bölgelerdeki plakalar direk ısıya m aruz kaldıkları için yoğun kararm alar oluş

muştur. Fırın içerisine m üdahale edilem em esi yöntem in dezavantajı gibi görülm ektedir. Hom ojen görüntülü yüzeyler için tercih 

edilebilir.

Püskürtm e yöntem inde plakaların çam ur özelliklerinden kaynaklanan su em m e farklılıklarından yüzeyinde tutulan süt ve diğer 

süt ürünü m alzem elerin oluşturduğu renk etkisi de açık sarı, kahve, koyu kahveden siyahlaşm aya kadar yanm adan oluşan redük- 

siyon etkili yüzeylerin oluştuğu gözlem lenm iştir. Püskürtm e yapılırken istenilen etki aldığında püskürtm e işlemini bitirilerek kont

rollü bir redüksiyon sağlandığından artistik seram iklerde uygulanırlığı yüksek görünmektedir.

Açık alev de yapılan pişirim de fırınlama uygulam asına göre plakalar üzerindeki geçişleri gözlem leyerek istenilen etkiye ula

şıldığında pişirim  bitirilebilir. Açık alevde pişirim de püskürtm e ile pişirim de olduğu gibi redüksiyon geçişlerini gözlem lenebilm e 

avantajının yanında gazetenin yanarken çıkartm ış olduğu isin etkisinin de parçalar üzerinde kalması ile daha zengin renk geçişleri 

ortaya çıkm ası avantajı görülm ektedir. Pişirim  sonucunda süt, ayran ve peynir altı suyu em dirilen plakalar olum lu görsel sonuçlar 

verirken kefir em dirilen plakalarda kefirin yoğun yapısından kaynaklanan gazete parçalarının yüzeye yapışm ası ve siyahlıklar oluş

turm ası renk gelişim ini etkilem iştir. Renk geçişleri sarının değişik tonlarından kahverenginin açık ve koyu tonları ile siyahlıklar ve 

isli yüzeyler olarak gözlem lenm iştir.

Tüm bu deneyim ler sonucunda; Süt Pişirimi yöntem inin artistik seram iklerde farklı, doğal ve etkili sarıdan başlayarak kahveren

gi ve siyaha kadar giden hoş etkiler elde etmede, birçok redüksiyonlu pişirim  yöntem ine göre daha kontrol edilebilir, hızlı ve kolay 

bir yöntem  olarak daha çok seram ikçi tarafından kullanılacağı öngörüsü oluşm uştur.
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