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Yedi bin y›ll›k teknoloji, Toprak Kaplar

Yeryüzünde bulunan tüm canl› ve cans›z varl›klar do¤an›n bir parças›d›r. Bu parçalar›n en
büyüklerinden biri de toprakt›r. E¤er yaﬂad›¤›m›z verimli topraklar olmasayd› bugün çevremizde gördü¤ümüz canl› türleri de olmazd›. Bu nedenle insano¤lu var oldu¤u günden beri topra¤›
çeﬂitli yollarla kullanmay› ö¤rendi.
Bilimsel olarak topraklar yeryüzünde bulunan farkl› özellikteki ana kayalar›n çeﬂitli d›ﬂ etmenlerle parçalanmas› sonucu ortaya ç›kar ve
kayalar›n üzerini örterler ve sahip oldu¤u eﬂsiz
yap›s›yla hem içerisinde hem de üstünde birçok
canl› türüne ev sahipli¤i yaparlar. ‹nsano¤lu ortaya ç›kt›¤› günden beri toprakla iç içedir. Atalar›m›z onu ilk ça¤larda bazen üzerine yatmak için
bir yatak olarak, bazen de alt›na girerek bar›nak
olarak kulland›lar. Daha sonra onun üzerinde yetiﬂen canl›lardan besin olarak yararland›lar. Ancak, topra¤›n di¤er özelliklerinin keﬂfedilmesi
ateﬂin bulunuﬂundan sonra gerçekleﬂti. Ateﬂle
birlikte atalar›m›z topra¤› piﬂirerek onu endüstriyel bir ürün haline getirdiler. Günümüzden
yaklaﬂ›k 20-25 bin y›l önce toprak piﬂirilerek önce küçük heykeller yap›lmaya baﬂlan›yor daha
sonra toprak piﬂirme teknikleri geliﬂtiriliyor.
MÖ. 10 binli y›llardaysa topraktan kaplar yani
çanaklar, çömlekler ve testiler yap›lmaya baﬂlan›yor. E¤er atalar›m›z çömlek yapmas›n› keﬂfedemeseydi acaba bugün yemeklerimizi nas›l piﬂiriyor olurduk. Örne¤in günümüzde zevkle yapt›¤›m›z mangal partileri, çömlekçili¤in keﬂfinden
çok daha eski y›llara dayan›yor. Bu nedenle çömlekçilik geliﬂmemiﬂ olsayd› yemeklerimizi hâlâ ›zgara ﬂeklinde ateﬂte piﬂiriyor olabilirdik.
Topraktan çömlek yap›m› insano¤lunun kulland›¤› en eski yeﬂil tekniklerden birisi. Günümüzde de çömlekler yaklaﬂ›k 7000 y›l önce yap›ld›¤› gibi yap›l›yor. Basitçe topraktan yap›lm›ﬂ
ve piﬂirilmiﬂ kaplara çömlek ad› veriliyor. E¤er
bu çömlekler s›rlan›rsa seramik oluyorlar. E¤er
kaplar ergime derecesine kadar ›s›t›l›p, cams›
bir yap› haline dönüﬂtürülüyorsa da porselen
ad›n› al›yor.
Anadolu çömlek yap›lan en eski co¤rafyalardan
birisi. Arkeolojik çal›ﬂmalara göre Anadolu’da
çömlekçilik, 7000 y›l önce Çatalhöyük’te baﬂl›yor.
MÖ. 2000’lerdeyse Mezopotamya’dan gelen Asurlular Hititlere çömlek yap›m›n› ö¤retmiﬂlerdir ve o
günden beri ülkemizde çömlek yap›m› geleneksel
olarak Avanos, Karacasu, Salihli, Ünye baﬂta olmak üzere birçok yerde devam ediyor.

Çömlek yapmak için en elveriﬂli topraklar,
killi topraklar. Çünkü topra¤›n içerisinde bulunan killer suyla kar›ﬂt›r›ld›klar›nda kolayca biçimlendirilebiliyor. Bu, kilin sahip oldu¤u plastisite (biçimlendirilebilme) özelli¤inden kaynaklan›yor. Ayr›ca, killer piﬂirildikten sonra sert bir
yap› kazan›yorlar ve böylece ortaya dayan›kl›
çömlekler ortaya ç›k›yor. Di¤er topraklarsa suyla kar›ﬂt›r›ld›¤›nda ayn› özelli¤i göstermiyor.
Çömlek yap›m›nda kullan›lan topraklar da yap›lar›na göre ikiye ayr›l›yor. Bunlar›n birincisi, do¤ada saf ve kuru olarak bulunan killi topraklar.
Bu topraklar ana kaya çevresinde y›¤›l›rlar bu
nedenle de di¤er toprak türüne göre oldukça
saft›rlar. Yap›s› homojen olan, bu nedenle beyaz
renkli olan killi topraklar çok plastik de¤ildir. Ülkemizde bu tip topraklar›n ço¤unlu¤u Kütahya
ve Bilecik’te bulunuyor. Bu topraklar çömlek,
seramik ve çini yap›m› için çok de¤erlidir. Bu nedenle bu bölgelerin çini ve seramiklerinin ünlü
olmas› rastlant› de¤il. Çömlek yap›m›nda kullan›lan ikinci toprak tipiyse, taﬂ›narak toplanan killi
topraklard›r. Bu topraklar da çeﬂitli bölgelerde
bulunan kil bak›m›ndan zengin topraklar›n rüzgâr ve sularla taﬂ›narak vadilerde, dere kenarlar›nda birikmesiyle oluﬂuyor. Bu taﬂ›nm›ﬂ topraklar›n rengi de geldi¤i yere ve içinde bulunan minerallere göre sar›, k›rm›z›, kahverengi ve siyah
gibi renklerde olabiliyor. Bu topraklar›n yap›s›,
di¤erlerine göre daha plastik. Bu nedenle de kolayca ﬂekillendirilirler. Örne¤in çömlekleri çok
ünlü olan Avanos’ta bu tip topraklar kullan›l›yor.
Çömlek yap›m›na gelince, uygun killi topraklar temin edildikten sonra, önce çamur yataklar›nda depolan›r ve sulanarak yumuﬂamas› sa¤lan›r. Yumuﬂayan topraklar silindirden geçirilerek
çamurun içerisinde bulunan sert ve yabanc› cisimler ç›kar›l›r. Ayn› zamanda çamurun içerisinde kalan hava kabarc›klar› da azalt›lm›ﬂ olur. Daha sonra çamur kumlu ve düz bir zemine serilerek ayaklarla çi¤nenir. Böylece çamur homojen
bir tabaka haline getirilerek çömlek hammaddesi elde edilmiﬂ olur. Bu çömlek topra¤›ndan istenilen ölçülerde kesilerek top haline getirilerek
çömlekçi çark›n›n üzerine koyulur. Art›k çamur,
çömlek haline getirilmek için haz›rd›r. Ancak,
baz› bölgelerde çömleklerin daha sa¤lam olmas›
için çamur içerisine ö¤ütülerek küçük parçalara

ayr›lan deniz kabuklar› ekleniyor.
Elektrik motoruyla ya da ayakla döndürülen
çark›n üzerine koyulan top halindeki çamur, ›slat›l›yor ve el ile yap›lan müdahale sonucunda istenilen ﬂekle getiriliyor. Bu ﬂekilde haz›rlanan
çömlekler, bir hafta ile üç hafta aras›nda dinlendirilerek iyice kurumalar› sa¤lan›yor. Bu bekleme döneminden sonra çömlekler büyük f›r›nlara
yan yana dizilerek önce düﬂük ateﬂte tütsülenir
daha sonra yüksek ateﬂte piﬂirilir. Bu piﬂirme iﬂlemi yaklaﬂ›k bir hafta sürer. Bu iﬂlemden sonra
çömlekler f›r›ndan ç›kar›lmadan 2 gün dinlendiriliyor. Böylece çömlekler iyice sertleﬂiyor ve
kullan›ma haz›r hale getiriliyor. Baz› çömlekler
s›rlanarak özellikle s›v›lara karﬂ› daha dayan›kl›
hale getiriliyor. S›rlama iﬂlemindeyse genellikle
feldispat, boraks ya da dolomit ad› verilen mineraller kullan›l›yor. Bu maddeler suyla kar›ﬂt›r›larak bulamaç haline getiriliyor. Çömlekler ya bu
bulamac›n içerisine dald›r›l›yor ya da iç k›sm›na
sürülüyor. Daha sonra s›r›n çömlekle birleﬂmesi
için çömlekler tekrar piﬂiriliyor. Böylece çömlekler kullan›lmaya haz›r hale geliyor.
Tencere, testi, saks›, kiremit ya da boru olarak kullan›lan toprak kaplar binlerce y›ldan beri
kullan›l›yorlar ve kullan›lmaya devam edecekler.
Birçok sentetik madde günümüzde toprak kaplar›n yerini alsa da, teknoloji sayesinde üretilen
çelik ya da plastik kaplar, baﬂta sa¤l›k olmak
üzere birçok nedenden dolay› topraktan yap›lan
kaplar›n yerinin tamamen alam›yorlar. Örne¤in,
topraktan yap›lm›ﬂ güveçler içinde piﬂirilen yiyecekler, besleyici özelliklerini ve özsular›n› kaybetmiyorlar. Ya da topraktan yap›lan kiremitler
ve borular k›r›lmad›ktan sonra onlarca y›l paslanmadan, çürümeden ve çevre ﬂartlar› nedeniyle bozulmadan ayn› ﬂekilde kalabiliyorlar. Bunun
d›ﬂ›nda, saklama ve depolama amaçl› kullan›lan
dev toprak kaplar içerisine koyulan ﬂarap, zeytinya¤› gibi asidik ya da bazik bileﬂiklerin yap›s›
uzun y›llar bozulmadan kalabiliyor ve sahip olduklar› do¤al yap› nedeniyle bu kaplar, onlar›n
lezzetlerini de olumlu yönde de¤iﬂtiriyorlar. Toprak kaplar›n en önemli özelli¤i de porlu yap›lar›ndan dolay› nefes al›p verebilmeleri. Gözenekler sayesinde bu tür kaplar suyun geçmesine engel olurken, havan›n geçmesine izin veriyorlar.
Örne¤in testilere koyulan suyun havadar bir yere b›rak›lmas› haline suyu so¤utmas›n›n nedeni
bu yap›. Bu nedenle bu tür kaplarda saklanan
besinler uzun süreler bozulmadan saklanabiliyor.
Günümüzde toprak kaplar örnek al›narak nano teknolojiyle nefes al›p verebilen kumaﬂlar ve
malzemeler üretiliyor. Ancak bu son teknoloji
ürünleri size pahal› geliyorsa, evinizde de bir kömür sobas› varsa, çevrenizden toplad›¤›n›z killi
topraklarla amatörce de olsa çeﬂitli çömlekler
yapabilir onlar› soban›zda piﬂirebilir ve günlük
hayat›n›zda kullanabilirsiniz.
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