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ÖZET 

 

“YaĢ Çamur Üzerine Serigraf  Baskı” baĢlıklı tez çalıĢmamda seramik 

sanatında sıklıkla ve birçok değiĢik yöntemlerle kullanılan serigrafi yöntemini 

inceledim. ġimdiye kadar serigrafide alanında birçok değiĢik yöntem 

kullanılmıĢ, bununla beraber deri sertliğindeki ve yaĢ çamurun üzerine 

serigrafi yoluyla birçok transfer yöntemi denenmiĢtir. Bu çalıĢmamada serigrafi 

yöntemini deri sertliğine gelmemiĢ olan yaĢ çamur üzerine doğrudan baskı 

yöntemiyle grafiksel tasarımın aktarımı çalıĢması yapılmıĢtır.   

AraĢtırmanın ilk bölümünde “Baskının Tanımı ve Tarihçesi”, ikinci 

bölümde “Seramik Yüzeylerde Baskı ve Tarihçesi” ve üçüncü bölümünde ise 

araĢtırmamın asıl konusu olan “YaĢ Çamur Üzerine Transfer Yöntemleri” 

incelenmiĢ “YaĢ Çamur Üzerine Transfer Yöntemi” nin  üzerinde durulmuĢtur. 

Dördüncü bölümde “Serigrafinin Tanımı ve Tarihi”, beĢinci bölümde “Serigrafi 

Baskısında Kullanılan Araç ve Gereçler’ e” yer verilmiĢtir. Altıncı bölümde elde 

edilen verilerin ıĢığında, yaĢ çamur üzerine farklı bir transfer yöntemi olan 

serigrafi yöntemiyle baskının aĢamasının uygulaması yapılmıĢ ve aĢamaları 

fotoğraflanmıĢtır. 

YaĢ çamur üzerine serigraf  baskı yönteminin bize sağladığı avantajlar 

arasında baskı yapılan çamura istenilen Ģekli verebilmesine olanak vermiĢtir. 

Çıkartma yöntemiyle ulaĢamadığımız kıvrımlara baskı yapmamızı sağladığı 

gibi diğer kağıt üzerinden transferlere göre daha net ve keskin çizgiler 

çıkmasını sağlamaktadır.  
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SUMMARY 

With my study titled “Serigraphic print on wet clay”, I have studied 

serigraphic method which is used commonly in several ways in ceramic art. So 

far while in serigraphy different methods have been being used, different 

transfer methods on wet clay which is hard like leather have been being tried. 

With this work, graphic design transfer by direct print method with serigraphic 

method on wet clay which is not as hard as leather, was done. 

At the first part of the study “the history and description of printing”, at 

the second part “printing on ceramic surfaces and its history” and at the third 

part “transfer methods on wet clay surface” which is the main issue of my study, 

were studied and put emphasis on “transfer methods on wet clay surface”. At 

the fourth part “description and history of serigraphy”, at the fifth part “tools 

and equipment used in serigraphic printing” issues were mentioned. At the last 

part of the study in the scope of acquired donnee, practice of printing by 

serigraphic method which is a different transfer method on wet clay, was tried 

and photographed the processes.       

One of the advantage of serigraphic printing method on wet clay is 

allowing us to give desired shape on clay. This method also enables to print on 

curves which are inaccessible by discarding method, in comparison with 

transfer from paper it provides clearer and sharper lines.    
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ÖNSÖZ 

 

 Seramik Neolitik Çağ‟larda beri bugüne kadar farklı yöntemlerle günümüze 

kadar uzanmıĢtır. Zamanla bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle seramikte dekorlama 

bunların ayılmaz bir parçası olmuĢtur. GeçmiĢten bugüne seramik yüzey üzerinde 

dekor tekniklerinin bir parçası olan baskı yöntemi geliĢerek bugüne gelmiĢ ve hem 

endüstriyel alanda hem de sanatsal alanda büyük ilerleme göstermiĢtir.  

 “YaĢ Çamur Üzerine Serigraf  Baskı” baĢlıklı çalıĢmanın yapılma amacı, 

yönteme, sanatsal ve endüstriyel uygulamalar ekseninden bakarak, daha önce ele 

alınmamıĢ bir bakıĢ açısıyla ele almak ve incelemektir. Bu Ģekilde ele alınan serigrafi 

yönteminin, seramik malzemenin iki kolu olan sanat alanındaki kullanımı ve tek 

piĢirimle serigrafi baskının yapılması konu alınmıĢtır.  

Bu çalıĢmada uygulama teknikleri detaylı olarak incelenip fotoğraflanarak 

yardımcı bir kaynak oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır.  

AraĢtırma konusu olarak lisans dönemim boyunca beni bu konuda 

destekleyen sevgili hocam Doç. Dr. Ġsmail YARDIMCI‟ya, yüksek lisans tezimde bu 

konuyu hiç tereddüt etmeden kabul eden Prof. Sevim ÇĠZER‟e  ve araĢtırmam 

sırasında bilgi ve birikimini benimle paylaĢan, bana moral veren sevgili  danıĢman 

hocam Yrd. Doç. Dr. Candan GÜNGÖR‟e, serigrafi ve malzemeleri konusunda bilgi 

birikimini ve teknik desteğini esirgemeyen EGESER‟e, yoğun çalıĢma dönemim 

boyunca beni destekleyen sevgili ailem ve arkadaĢlarıma sonsuz teĢekkürlerimi 

sunarım.  
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GĠRĠġ 

Seramik yüzeyler üzerine baskı yapmak, geçmiĢten günümüze farklı 

Ģekillerde orta çıkmıĢtır. GeçmiĢte farkında olmadan bırakılan izler baskı olayının 

baĢlangıcı olmuĢtur. Baskı zamanla farklı yöntemlerle geliĢerek gelmiĢtir.  

Binlerce yıldır kullanılan baskı tekniği her sanatçıda farklı bir boyuta ulaĢmıĢ 

ve baskı kelimesi git gide çeĢitlilik kazanmaya baĢlamıĢtır. Baskı yöntemleri 

sanatçılar tarafından estetik değer olarak kullanıldığı gibi her geçen gün çeĢitliliğinin 

artması sanatçıya da farklı teknikleri deneme imkânı sunuĢtur.  

“ YaĢ Çamur Üzerine Serigraf Baskı Tekniği” adlı tez çalıĢmamda baskının 

tanımı ve tarihçesini inceleyerek seramik alanında baskının nasıl geliĢtiğini, 

piĢmemiĢ bünye üzerine nasıl baskılar yapıldığını ve baskı yöntemlerini ele alırken 

bunların içinde geçmiĢten bu güne en çok kullanılan ve kullanılma tercih edilen 

serigrafi yöntemini ele alındım. 

YaĢ çamur üzerine uygulanan serigrafi tekniğinde, uygulanmak istenilen 

desen baĢka bir bünyeden çamur üzerin değil, serigrafi yöntemiyle basılmak istenilen 

desen,  çamur üzerine aktarılmıĢtır.  

Serigrafi yöntemiyle yaĢ çamur üzerine aktarılan desen, çamurun yumuĢak 

olmasından kaynaklı elle Ģekillendirmelerle değiĢik formalar elde edilmiĢtir ve tek 

piĢirimle sonuçlara ulaĢılmıĢtır.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

BASKI' NIN TANIMI VE TARĠHÇESĠ 

 1.1 Tanımı  

 Baskı, çeĢitli yöntemlerle bir resimsel görüntünün çoklu üretimin 

yapılmasıdır.
1
 Resimlerin,Ģekil yazı ve grafiklerin gerçeğine yakın Ģekilde,  mekanik 

veya manüel olarak boya, mürekkep ve bunun gibi renklendirici maddeler kullanılıp 

yüzey üzerine çoğaltılması, tekli üretim yerine kopya yolu ile çok miktarda üretme 

Ģeklidir. Diğer bir değiĢle, bir görüntünün hazırlanan kalıp aracılığı ile bir yerden 

baĢka bir yere aktarılmasını sağlayan yöntemlerdir diyerek tanımlayabiliriz. Desen, 

eskiz ve fotoğrafların aktarılmasını sağlayan bu yöntemler ile renk, leke, simge, doku 

gibi plastik öğeler sanatsal ifadeyi destekleyecek Ģekilde kullanılabilmektedir.
2
   

 Transfer çeĢitleri, seramikle birlikte diğer endüstri kollarında da aynı veya 

farklı adlandırmalarla anılmaktadır. Rotasyon baskılar, rulo baskılar, transfer 

baskılar, serigraf baskı, dijital baskı, injket baskı vb. baskılar gıda, tekstil, grafik, 

promosyon, ambalaj ve seramik gibi bir çok endüstri dalında  kullanılmaktadır.
3
  

 Seramik baskı, diğer bir adıyla transfer teknikleri, biçim, form , desen gibi 

görüntüleri çok az bozulmalarla tekrar edebilme imkanı sağlamaktadır. Görüntüyü 

bir yüzeyden diğer bir yüzeye baskı tekniklerini uygulayarak desenin yüzeye 

aktarılmasının sağlamak olarak da tanımlayabiliriz.    

                                                 
1 
 Leman KALAY, “Seramik Yüzeylerde Kıllanılan Baskı Teknikleri ve Uygulamaları”,  

( YayınlanmıĢ, Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ġzmir, 2009, 

4s. 
2 

 Burcu ÖZTÜRK KARABEY, “Seramik Sanatında Ġmaj Transfer Teknikleri” Hacettepe 

Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, ANKARA, 93s  
3  Kamuran KARAAĞAÇ, “Seramik Baskı Yöntemleri” ,( YayınlanmıĢ, Yüksek Lisans Tezi), 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2006, 11s 
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Resim1: Mezopotamya kireçtaĢı Baskısı, Louvre Müzesi. Ġ.Ö. 3000 

Transfer yöntemi binlerce yıldır vardır ve halada günümüz de çeĢitlilik 

kazanarak devam etmektedir.  

 Baskı uygulamaları farklı yöntemlerle çeĢitli alanlarda kullanılmaktadır. ġuan 

günümüzde her biri ayrı bir dal ve ayrı tekniklerle uygulanmaktadır.  

 Uygulama olanakları ve baskı teknikleri günümüzde uygulanmakta olan 

modern sanat ve endüstri alanların tamamında temel teĢkil ettiği gibi sanat dalı ve 

endüstri kolu kendine uygun teknikleri ve malzemeleri kullanarak uygulama 

yapmaktadırlar.  

 GeçmiĢten günümüze ise baskı yöntemleri, değiĢim ve aynı zamanda geliĢim 

göstererek ulaĢmıĢtır. Bazı sanatçılar tarafından çalıĢmalarına estetik değer 

kazandırmak için kullanılan baskı yöntemleri, çeĢitliliği bakımından sanatçıya farklı 

teknikleri deneme imkânı sağlamasının yanı sıra, kullanım kolaylığından dolayı da 

sıkça tercih edilmektedir.
4
   

1.2. Tarihçesi 

 Baskı, kelime ve resimlerin mekanik olarak mürekkep kullanarak 

çoğaltılmasıdır. Baskı genellikle az miktarda kopya yerine çok miktarda çoğaltma 

Ģeklidir. Baskı tekniğinin ilk doğuĢunun Çin ve Kore olduğu sanılmaktaydı. Ancak 

                                                 
4  

Kalay, a.g.e,1s 
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baskının 1450 civarında Almanya‟da, Mainz‟da Johann Gutenberg ile baĢladığı kabul 

edilir.  

 “Görsel sanatların baĢlangıcı M.Ö. 10.000 yıllarında yapıldığı tahmin edilen 

Mağara duvarlarındaki resimlere dayanır. Bunların en ünlüleri Ġspanya‟da Altamira 

Mağaralarındaki duvar resimleridir. En eski devir diye adlandırılan paleolitik 

kültürde insanlar, yaĢamlarını anıları anlatmada kullandıkları teknik, sert ve keskin 

aletlerle düĢüncelerin kayalara oyarak, oluĢturmaktadır “çoğu av sahnesi olan bu 

resimler ilk çizilmiĢ eser olarak kabul edilir.” Aynı zamanda grafik-resim sanatının 

baĢlangıcı sayılır. M.Ö. 8. yy‟dan itibaren deri veya yumuĢak metale mühürle 

vurularak çıkartılan Ģekiller para olarak kullanılmıĢtır. Üzerinde yapılan yerin 

belirtildiği rölgef Ģeklindeki yazılı killer Roma imparatorluğu, Galya ve 

Mezopotamya‟da görülmektedir. Daha sonraları deri olan kitap kapakları üzerine 

rulo mühürlerle büyük boyda kompozisyonlar Ģeklinde basılmıĢtır.”
5
 

 “9. yy. Japonya‟da ahĢap baskı örneklerine rastlanırken 14. yy. Avrupa‟sında 

baskı resminin yer aldığı, tahta baskıyla gerçekleĢtirilmiĢ kitap resimlerine 

rastlanmaktadır. Baskı uygulamalarının ortaya çıkıĢı, çeĢitlenmesi ve bir hız 

kazanması kâğıdın bulunmasıyla iyice hızlanır, bunun örnekleri en çok 16. yy. 

baĢlarında Rönesans döneminde görülmektedir.”
6
  

 iĢte insanın var oluĢundan bu yana geçen sürede  bu baskı aĢamalarının 

geliĢmesi ile yaĢamı hızlandıran geliĢtiren ve ilerleten en önemli faktörlerden biri seri 

üretime yönelim olmuĢtur. Seri üretimle beraber endüstri geliĢmiĢ ve yaĢam biçimleri 

değiĢmeye baĢlamıĢtır. Daha hızlı üretime geçilmiĢ ve böylece ekonomi de 

hızlanmıĢtır. 

 Seramik endüstirisinde görülen bu tür geliĢmeler, çoğu zaman sanatta da 

yansımalarını gösterir. Pek çok teknik ve yöntemin kullanıldığı, geliĢtirildiği seramik 

sanatı uygulamalarında; transfer yöntemlerinden elek baskı kullanılarak hazırlanılan 

sulu çıkartma, lazer toner printer çıktısı olan dijital baskılar ve fotokopi transfer 

                                                 
5
http://www.yeniforum.gen.tr/archive/baski-sanati-tarihi-t120896.html, 2009 

6
 Karaağaç, a.g.e, 13s 

http://www.yeniforum.gen.tr/archive/baski-sanati-tarihi-t120896.html
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yöntemleri v.b.özgün sanatsal ifadelerde kullanılmaktadır.
7
 

  “Baskı yöntemlerinin yeni teknolojilerle geliĢmesi ve sanatçılar tarafından 

kullanılmaya baĢlaması bulunduğumuz yüzyılda yeni sanat alanlarının var 

olabilmesini  sağlıyor. Özellikle seramik alanında, kil yüzeylerde pek çok uygulama 

tekniği olmasına karĢın, baskı teknikleri kullanılarak yapılan çalıĢmalar adeta 

seramik sanatı içinde ayrı bir alan niteliğine bürünebilmektedir.”
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
Karabey, a.g.e, 93s 

8
Karabey, a.g.e, 95s 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

SERAMĠK YÜZEYLERDE BASKI VE TARĠHÇESĠ 

Seramikte kullanılan baskı tekniklerinin en eskisinin mühür kullanımı Ģablon 

ve yüksek baskının ilk örneklerindendir. Eski seramik parçalar, karolar ve eski 

mimari tuğlarlada sıkça görülmektedir.  

“Seramik boyanın bir yüzeyden diğerine aktarılması anlamında, baskının ilk 

kullanımına doğal süngerler kullanılarak yapılmıĢ olan Girit(Minos) seramikleri ve 

Yunan(Miken) seramiklerinde rastlanmıĢtır. Bazı arkeologlara göre, bu teknik 

püskürtme yöntemi ile dekorlanan seramiklere karĢılık gelmektedir.”
9
 

Seramik yüzeylerde baskı ise görüntüyü tekrar edebilme imkanı 

sağladığından yüzyıllardır dekoratif seramiklerde ve karolarda hatta sanatsal iĢlerde 

kullanılmıĢtır. Görüntüyü bir yüzeyden diğer bir yüzeye aktarma diğer bir adıyla 

transfer etme yöntemi nerede ise binlerce yıldır kullanılmaktadır. Günümüze kadar 

teknikler geliĢmeye devam etmiĢ daha kolay transfer edebilme yöntemleri 

bulunmuĢtur. 

  Bu yöntemlerin bulunmasıyla ayrı bir bakıĢ açısı ile değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bunun nedeni seramik boyaları, medyum gibi seramikte kullanılan 

alana özgü malzemeler ile yine alana özgü uygulama aĢamaları ve fırınlama 

süreçlerinin, seramik teknolojisi ile iliĢkili olmasıdır. Örneğin, seramikte kullanılan 

kil bünyeler gözeneklilik, kullanım amacı ve farklı piĢirim derecelerine göre çok 

çeĢitlilik göstermektedir. Bunun sonucunda imaj transferinde kullanılan bünyelerin 

sonuçları da farklı olabilmektedir.”
10

 

 Çok eski bir imaj aktarım yöntemi olan Ģablon baskıdan, ipek baskı gibi 

detaylı tekniklere dayalı baskı yöntemleri geliĢene kadar binlerce yılın geçmesi 

gerekmiĢti.  

                                                 
9
 Paul Scott, Ceramics and Print [Seramikler ve Baskı] (, A&C Black, Londra 1998, 15 s. 

10
 Karabey, a.g.e, s94 
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 2.1. Serigrafi Tarihi  

 Serigrafi baskı tekniğinin tarihçesini incelediğimizde ilk kez nerde ve nalsı 

uygulandığı bilinmemektedir. Kaynakları inceldiğimizde M.Ö. 2500‟lerde Mısır‟da, 

Yunanistan yarımadasında; M.S. 1. ve 2. yüzyıllarda Japonya ve Çin‟de duvar yer, 

tavan süslerleriyle çömlekçilik ve dokuma bezlerinde Ģablon tekniğinin kullanıldığını 

ve görülen bu baskı yöntemlerinin 17. ve 18. yüzyıllarda Ġngiltere ve Fransa‟da 

günlük yaĢamın içerisinde dekoratif bir süsleme unsuru olarak yer almıĢtır.  

 Seramik üzerine transferin kesin olarak ne zaman bulunduğu tartıĢmaya açık 

bir konudur. Son zamana kadar üzerinde en çok tartıĢılan konu, 1749‟da John 

Sadler‟in söylediği; çocukların yapıĢkan kâğıtları kırık seramikler üzerine 

yapıĢtırmasıyla ortaya çıktığıdır. Altı yıl sonrasında ise, John Sadler ile iĢ arkadaĢı, 

kendilerinin mükemmel baskı sistemine sahip olduklarını yeminli beyanname ile 

kanıtlamaya çalıĢmıĢlardır.” Robert Copeland ise Doccia fabrikasında 1737‟den önce 

transferin kullanıldığına dair, kanıtların olduğunu belirtmiĢtir. 

 18. yüzyılda daha detaylı Ģablonlar Japonya‟da tasarlanmıĢtır. Ilk zamanlar 

figürleri bağlantı izi bırakmadan kağıt ve deri gibi Ģablonlarla basmak mümkün 

olmadı. Zamanla bu Ģablonlar üzerine kağıtdan kazılmıĢ figürler yapıĢırdılar ve 

bağlantı izi kalmadan baskı almayı baĢardılar. “Zamanla   desenler iki katlı su 

geçirmez kâğıttan aynı Ģekil ve boyutta kesildi.. Ġnsan saçı, ilk Ģablona Ģeklin bir 

tarafından öbür tarafına kadar yapıĢtırılmıĢ ve ikinci Ģablon ilkin üzerine 

yapıĢtırılmıĢtır. Bu teknik en eski ipek baskı uygulaması prensiplerinden biri olarak 

bilinmektedir ve böylece bağlantı izi kalmamıĢtır.  Daha sonra bu tekniği geliĢtirerek 

çerceve üzerine monte edilmiĢ taĢıyıcı ve boya geçirici göznekli bir yüzeye 

geçirdiler. Bu çeĢit Ģablon baskı tekniği çeĢitleri dünyanın farklı yerlerinde görüntü 

transfer etmek için kullanılmaktaydı. Japonya ve Batı arasında ticaret ve seyahatin 

baĢlamasıyla Ģablon tekniği Çin ve Japonya dıĢında da geliĢmiĢtir ve sonunda saç 

destekli baskılar yerini ipek ağlara bırakmıĢtır.” 
11

 

 

                                                 
11

  Kalay, a.g.e., 7s  
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 Ġpek baskı tekniğinin ipek ve sentetik kumaĢlardan üretilen eleklerle ağaç ve 

metal çerçevelere gerilerek farklı renklerde desenlerin  baskılarının yapabilmesi 

ancak 20.yüzyılda mümkün olabilmiĢtir. Bu geliĢme hem teknik hem de ticari birçok 

sonuçlara yol açmıĢtır. Yeni yapıĢtırıcılar geliĢtirilmiĢ, ipek üzerine parafin ile çizilen 

desenin bir tutkal solüsyonu ile kaplanıp, tutkal kuruduktan sonra çözücü ile 

parafinin temizlenmesi ile açık kalan alanlara baskı mürekkepleri geçirilmiĢtir. 

1930‟larda bu baskı tekniği yaygın olarak kullanılmıĢtır. Emülsiyon olarak 

adlandırılan, kapatıcı görevini üstlenen, ıĢığa hassas, kaliteli kimyasalların 

geliĢtirilmesi aracılığıyla ipek baskı yöntemi geliĢtirilmiĢ böylece fotografik 

imajların bir yüzeye aktarılması gerçekleĢebilmiĢtir. 

 Detaylı çizimlerin aktarılması malzemenin kaliteli olmasıyla doğrudan 

iliĢkilidir. Baskı sanatında yenilikleri ve geliĢmeleri ortaya çıkaran ve yeni malzeme 

bulma heyecanını birleĢtiren sanatçının arayıĢları için seramik yüzey, 1960‟lardan 

itibaren çekici bir nitelik kazanmıĢtır. 1960 ve 70‟lerde sulu çıkartmalar sırlı yüzeyler 

üzerine uygulanabilmiĢtir. Öncelikle ticari kaygılarla hazırlanan çıkartmalar 

endüstride ve çömlekçilikte kullanıldığı kadar, sanatçılar tarafından da seramik 

yüzeylerde kolajlar Ģeklinde kullanılmıĢtır.”12     

Kullanılan renkler arasında, kobalt mavi ilk olarak Çin seramiklerinde 

görülmüĢ ve 17. yüzyıl boyunca popüler olmuĢtur. Hollanda ve Ġngiliz 

porselenlerinde ise mor, sarı, yeĢil ve turuncu renkler kullanılmıĢtır. 

Baskı tekniği ile aktarılan görüntülerin, seramikleri dekorlamada 

kullanılmaya baĢlanmasından sonra, kâğıt üzerine baskı teknolojisi ile seramikçilerin 

bilgileri birleĢtirilerek seramik yüzeyleri bezeme olanakları da artmıĢtır. 

 

 

 

                                                 
12 Karabey, a.g.e,  94s 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SERAMĠK SANATINDA KULLANILAN BASKI TÜRLERĠNDEN YAġ 

ÇAMUR ÜZERĠNE BASKI TEKNĠKLERĠ 

3.1.  YaĢ Yüzey Baskı uygulamaları 

 YaĢ çamur bünyesinde belli miktarda nem bulundurduğu için, yaĢ yüzey diye 

adlandırılır. Plastik haldeki çamurun deri sertliğine gelmesi yani bünyesinde bulunan 

suyun belli bir süre sonra uzaklaĢması ile istenilen kıvama gelmesidir. Yani uzun 

süreli kurutmaya ve piĢirime tabi tutulmayan yüzey çeĢididir. Bu yüzey yani deri 

sertliğinde olması istediğimiz yüzeye belli bir materyalle bastırıldığı zaman izi 

kalmaktadır.  

 

Resim 2 : YaĢ çamur yüzeyime baskı 

 Seramikte, endüstri alanında olduğu gibi çoğu zaman sanatta da yansımalarını 

görmekteyiz. “Pek çok teknik ve yöntemin kullanıldığı, geliĢtirildiği seramik sanatı 

uygulamalarında; transfer yöntemlerinden elek baskı kullanılarak hazırlanan transfer 

yöntemleri, lazer  printer çıktısı olan dijital baskılar ve fotokopi transfer yöntemleri 

özgün sanatsal ifadelerde kullanılmaktadır.”
13

 YaĢ yüzey yani deri sertliği dediğimiz 

bünyeye serigrafi baskı, dekal baskı uygulamaları, rotatif baskılar vb. baskı tipleri 

                                                 
13

 Seramik Sanatında İmaj Transfer Teknikleri Öğr. Gör. Burcu Öztürk Karabey (makale)93s 



 

 

10 

 

uygulanmaktadır. Bu baskı çeĢitlerini piĢmemiĢ yüzey üzerinde görebildiğimiz gibi 

çiğ sırlı piĢmiĢ yüzeylerde de görmekteyiz. 

PiĢmemiĢ bünye üzerindeki baskıyı iĢlemlerine birçok deneysel çalıĢmalar 

yapılmaktadır. Bunların baĢında sanatsal uygulamalar gelmektedir. Lazer transfer 

baskı yönteminde bunlardan bir tanesidir.  Bilgisayar ortamında hazırlanmıĢ ve bu 

desenin fotokopi makinesi, faks, yazıcı v.s. makinelere gönderilmesiyle kağıdın 

dramdan yani görüntüleme ünitesinden geçtikten sonra fırına yani kurutma iĢlemine 

girmeden önce makine durdurulur ve makine açılarak desen alınır. Fotokopi transfer 

tekniği, seramik yüzeyler üzerinde verdiği etkilerle baĢka bir anlatım değeri 

taĢımaktadır. Bu teknik sadece deri sertliğinde piĢmemiĢ bünyeye direkt, sıraltı 

tekniğinde uygulanmaktadır.  

Fotokopi transfer tekniği aktarılmak istenilen görüntünün bilgisayarda siyah 

beyaz ayarlanması ile desen tersine çevrilir yani siyah olması gereken yerler beyaz 

kalır. Hazırlanan desen yazıcıdan çıktısı alınarak tekrar fotokopisi çekilir. Ardından 

CMC (karboksimetil selüloz (Seramikte ve camcılıkta sırlamada, desenlerin 

iĢlenmesinde ve kaplamacılıkta tutturucu, koyulaĢtırıcı, yağlayıcı ve yapıyı koruyucu 

olarak kullanılır.) katılarak hazırlanan dekor boyaları, fırça ile fotokopi kağıdına 

sürülür. Sürülen boya fotokopi kâğıdındaki siyah yerler tarafından itilir boya sadece 

beyaz kalan kısımlarda tutunarak kalır. Bu iĢlemin yani siyah yerlerin boyayı itmesi 

iĢlemi sadece fotokopi çıktı ile mümkündür. Bilgisayar çıktısı bu iĢ için uygun 

değildir. Boyanın kağıda sürülme süresi ancak çekilen fotokopi kağıdındaki 

mürekkebin boyaması ile mümkündür. Deri sertliğindeki çamurum üzerine uygulama 

iĢlemi kağıdın boyalı kısmın çamurun üzerine gelecek Ģekilde olmalıdır. Daha sonra 

kağıdın arkasından nemli bir süngerle veya asetonla boya yüzeye yedirilmelidir. 

CMC katkılısı, desenin aktarıldığı deri sertliğindeki yüzey üzerinde seramik 

boyaların dökülmeden yapıĢmasını sağlamaktadır.  

Aynı tekniği , Hannie Mommers lazer yazıcı kullanarak uygulamaktadır. 

Kullanacağı görüntüyü yazıcıdan çıkartmadan önce yazıcıyı kapatarak sıcak 

silindirden geçmesini engellemekte ve dikkatli bir Ģekilde yazıcıdan çıkartmaktadır. 

Bu iĢlem mürekkebin kağıda sabitlenmesini önlemektedir.  Ardından kâğıdı deri 
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sertliğindeki çamur plaka üzerine yerleĢtirerek merdane ile yüzeye aktarmaktadır. Bu 

teknikle, çalıĢmaları üzerine yazı aktaran Mommers, özellikle çıktı alınmadan önce 

uygulaması yapılacak yazı veya görüntünün ters çevrilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

 

Resim: 3 "Locations and forms" 40 x 20 x 8 cm 2007 Hannie Mommers 

Lazer yazıcı ve fotokopi makinelerinin diğer bir kullanım Ģekli ise, normal 

kâğıt üzerine baskı alınarak deri sertliğindeki çamur  üzerine baskı yapılarak 

uygulanmasıdır. 

“Nicole Thoss ise bu tekniği, eski bir fotokopi makinesini ısı veren silindirini 

çıkartarak kullanmaktadır. Uygulamak istediği görüntüyü bilgisayarda tasarladıktan 

sonra, çıktısını alıp ardından fotokopisini çekerek yumuĢak çamur üzerine 

yerleĢtirmekte ve üzerinden plastik ıspatula ya da kredi kartıyla geçerek görüntünün 

çamur üzerine geçmesini sağlamaktadır. Tüm görüntüleri plaka üzerine aktarma 

iĢlemini gerçekleĢtirdikten sonra, plakalardan istediği formları 

gerçekleĢtirmektedir.”
14

                                                 
14

 Kalay, a.g.e,  95s 

http://www.flickr.com/people/hmommers/
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Resim4:   Nicole Thoss, Servierplatten, Umdruck/Porzellan; 

(porselen plaka üzerine transfer baskı)  
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Resim 5: Nicole Thoss, Porcelana Inaczej, proj.  

3.2. Düz Baskı (Monoprint) 

Monoprint baskı, resimle birlikte geliĢen baskı tekniğinin birleĢmesi ile 

oluĢmuĢtur. Sanatsal çalıĢmalarda eser üzerinde farklı etki bırakmaktadır. Sözcük 

kökenine indiğimizde “mono” ile “tipi” kelimesinin bileĢiminden oluĢmaktadır. 

    

 

 

 

 

 

 

Resim 6 :Mono baskı Tohum bölmeleri sanatçı Lori McNamara 
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“Wisnski‟ye göre mono tek baĢına veya tek anlamına gelirken, “tip” ise 

doğrudan baskı alanı il ilgili bir iliĢkiyi  iĢaret eder.Tip; bir yazı sitilini ve hatta bir 

yazı formunu basan karakteri taĢıyan bir kursun bloğu tanımlamak için 

kullanılmıĢtır.”
15

 

“Genellikle özgün baskılarda kullanılan monoprint (tek seferlik baskı) 17. 

Yüzyılda Ġtalyan Giovanni Castiglione tarafından kullanıldığı söylenmektedir. Tek 

baskı, toplu üretimde seramik endüstrisinde hiçbir anlam ifade etmemektedir. Fakat 

bazı tek baskı tekniklerini seramik materyalleri ile kullanmak mümkündür.”
16

  

Bu tekniği incelediğimizde uygulama esnasında yardımcı malzemelerini 

kullanılmasıyla diğer tekniklerden ayrıldığını görmekteyiz. Son yıllarda sanatsal 

anlamda Seramik yüzeylerde monobaskı tekniği kullanılmaya baĢlanmıĢ ve  ilgi  

zamanla artmıĢ ve değer kazanmıĢtır. Bu tekniğin değer kazanması ve  sanatçılar 

tarafından tercih edilmesinin sebebi, mono baskı tekniğiyle kendin özgü yöntemler 

geliĢtirerek, özgün bir uygulama boyutu  yakalamalarıdır. Bu teknikle her seferinde 

farklı yaklaĢımlar yakalamaları ve her seferinde farklı tatların olması sanatçıyı hem 

eğlendirmiĢ hem de keyifli ve artistik iĢler elde etmelerini sağlamıĢtır.  

Grafik sanatının eski zamanlarından beri seramik sanatçıları baskı tekniklerini 

kendi sanatlarına adapte etmek istemiĢlerdir. Geleneksel baskı sanatında tek seferlik 

baskı öncelikle taĢ, metal ya da ağaç blokların yüzeyi üzerine tasarlanmaktaydı. Blok 

boyanmakta ve kâğıt bu blok üzerine bastırılarak baskı elde edilmekteydi. Bu tip iki 

ya da daha benzer baskılar basım, nüsha olarak adlandırılmaktadır.
17

 

                                                 
15

 Duygu KAHRAMAN, “Seramik Yüzeyler Üzerine Baskı Tekniklerinin AraĢtırılması ve 

Uygulanması” (YayınlanmıĢ Sanatta Yeterlilik Tezi), Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Enstitüsü, EskiĢehir, 2012 s46 
16

 Kalay a.g.e, s47 
17

 Kalay a.g.e., 47 s. 
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Düz baskı tekniklerinden en çok kullanılan taĢ baskı taĢın düzleĢtirilmiĢ, su 

ile temizlenmiĢ yüzeyine yağlı kalem ve mürekkeplerle desen çizilir. Desen olan 

yerlerde yağ tabakası oluĢur. Çizim iĢlemi gerçekleĢtikten sonra taĢa, arap zamkı 

nitrik asit karıĢımı sıvı sürülür. Suyun yağı, yağın suyu itmesi ilkesinden oluĢan tas 

baskı tekniğinde taĢ süngerle ıslatıldıktan sonra yüzeye merdane ile boya verilir. 

Desen olan yüzeyler bu boyayı alır. Baskı iĢlemi düz baskı presinde 

gerçekleĢmektedir.
18

 

Mono baskı tekniğinde kimi sanatçılar alçı plakadan, kimileri kumaĢtan, 

kimileri ise kağıttan  ya da fotokopi v.b. transfer yöntemleri uygulamaktadırlar. 

KumaĢtan da faydalanarak seramik yüzeye bir deseni aktarmak mümkündür. 

KumaĢ bu aĢamada, aktarıcı görevi görerek, boyaların, pigmentlerin ya da oksitlerin 

yüzeye aktarımına yardımcı olmaktadır. Jerry Caplan baskı için sıratlı boyalarını 

kullanmaktadır. HazırlamıĢ olduğu deseni kumaĢ üzerine renklendirdikten sonra 

kumaĢı çamur plaka üzerine getirerek merdane yardımıyla yüzey aktarır.
19

  

 Özgün baskılar için kullanılan düz baskı tekniklerinden kağıt ile yapılan 

mono baskı seramik bünye üzerine de yapılabilmektedir. Cam veya fayans gibi 

kaygan bir yüzeye fırça  veya merdane yardımı ile renklendirici olarak sıratlı 

boyaları veya renklendirici oksitler yüzeye sürülür. Boya kuruduktan sonra cam ya 

da fayans plakanın üzerine daha önceden kağıt üzerine kalem ile çizilmiĢ desen 

kurumuĢ boyalı zemin üzerine yerleĢtirilir ve bir kalem yardımı ile desenin üzerinden 

geçilir. Çizim sırasında kağıdın hareket etmemesi için kağıt sabitlenir. Çizim iĢlemi 

tamamlandıktan sonra boyalı yüzeyden alınan kâğıt, önceden hazırlanmıĢ olan deri 

sertliğindeki yüzeye aktarılır.  

                                                 
18

 Yılmaz ÇĠĞDEM, “Monotipi Baskı Teknikleri Sanat Eğitimindeki ve Atölye Uygulamaları”, 

Abant izzet Baysal Üniversitesi, sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmıĢ Y.L: Tezi, Bolu, 2006, 45s 
19

 Duygu kahraman 47s 



 

 

16 

 

 

Resim 7: Kağıt üzerine desen aktarımı 

Kağıda aktarılan desen , deri sertliğindeki çamur üzerine desenin boyalı olan 

yüzü çamura gelecek Ģekilde dikkatlice yerleĢtirilir ve kaymaması için sabitlenir. 

Desen deri sertliğindeki çamur üzerine merdane yada yumuĢak plastik aletlerle 

bastırılarak aktarılır. Dikkatlice yapılan iĢlemden sonra yüzeydeki kağıt yavaĢça 

kaldırılır. Böylece desen yüzeye aktarılmıĢ olur.  

Mono baskının bir baĢka transfer yöntemi de fotokopi çıktısı ya da yazıcılar 

ile yapılan mono baskıdır. Deri sertliğindeki çamurun üzerine fotokopi 

makinelerinden ya da yazıcılardan alınan çıktılarla baskı yapılabilmektedir. “ Tonerin 

içeriğindeki maddeler organik ya da inorganik olmaktadır. Seramik yüzey üzerine 

uygulayacağımız fotokopi tonerinin içeriği inorganik olduğunda ve demir oksit 

içerdiğinden kalıcı baskılar yapmak mümkün olmaktadır. Tonerin içerisindeki demir 

oksit ilavesine bağlı olarak elde edilen renkler sepya tonlarından kahverengiye kadar 

çeĢitlilik göstermektedir.”
20

 

Mono baskıda lazer yazıcıdan alınan çıktılarda piĢirim sonrası sepya renk 

vermektedir. “Bazı yazıcıların tonerlerinin demir oksit içermesi tam olarak kâğıtla 

mürekkep birleĢmeden monoprint yapma imkânı sağlamaktadır.”
21

 

                                                 
20

 Kahraman a.g.e., 49s 
21

 Kalay, a.g.e, 59s 
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Fotokopi baskıda bir diğer yöntem ise; çekilen desenin ısıtıcıya girmeden toz 

halde makineden alınmasıdır. “  Fotokopi makinelerinde sıcak silindirden geçirerek 

çalıĢır. Isıtıcıdan geçmiĢ  olan  toz boya  (toner) belge veya fotokopi,  fırından 

geçmesiyle toz boya kurumaktadır.  Böylece toz boya kâğıda tutunur. Toz boyanın 

kurumaması için fotokopi fırından geçmeden önce makinenin kapağı kaldırılarak 

kâğıt alınır.”
22

 

Bilgisayar ortamında hazırlanmıĢ olan desen fotokopi makinesine ya da 

yazıcıya gönderilerek fırına girmeden alınır. Bu kağıt yüzeyindeki toner böylece 

kağıda tutunmadan yani ısıyla sabitlenmeden dikkatlice alınır. Üstündeki boyalar toz 

halinde olduğundan dikkatli alınması gerekir. Daha önce hazırlamıĢ ve yüzeyi 

düzeltilmiĢ olan deri sertliğindeki seramik çamurunun üzerine  baskılı alan  aĢağıya 

gelecek Ģekilde dikkatlice yerleĢtirilir. Daha sonra merdane yardımıyla çamuru 

ezmeyecek Ģekilde bastırılarak transfer yapılır. “aktarılan görüntü parmak ya da 

nemli sünger yardımıyla ovalayarak kağıdın yüzeyden ayrılması sağlanır. Bunun 

üzerin farklı tekniklerle müdahale edilebilir. Ardından Ģeffaf sır uygulanarak çalıĢma 

tamamlanır.” 
23

 

 

Resim 8: Toner transfer uygulama aĢamaları 

                                                 
22

 Scott, a.g.e  74s 
23

 Kahraman, a.g.e, 50s  
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 “ Bu uygulamayı çalıĢmalarında sıklıkla kullanan sanatçı Warrn Palmer 

Canon NP 1215 fotokopi makinesi kullanarak uygulamalarında sepya rengini 

bulmuĢtur. O, yüzeyinde fırça veya rulo ile sürülmüĢ beyaz döküm çamuru ile 

terracotta kilini kullanmaktadır. 1150 C°‟de bisküvi piĢirim yaptıktan sonra sır 

piĢirimini 1000 C°‟de yapmaktadır” 
24

 

 

  

Resim 9: Toner transfer uygulama aĢamaları 

“Fotokopi transfer yönteminde dikkat edilmesi gereken bazı detaylar vardır. 

basılacak görüntü ya da yazının ters bir Ģekilde alınması gerektiği 

unutulmamalıdır.”
25

  

                                                 
24

 Kamuran KARAAĞAÇ, “Seramik Baskı Yöntemleri” ,( YayınlanmıĢ, Yüksek Lisans Tezi), 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2006,77s 
25

 Kahraman, a.g.e, 50s 
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Resim 10: Fotokopinin kaldırılması ve baskının ortaya çıkartılması 

Fotokopi yönteminde farklı bir yöntem ise uygulanılacak yazı veya desenler 

bilgisayar ortamında negatif ve tersten okunacak Ģekilde düzenlendikten sonra 

fotokopi yoluyla kağıda aktarılır. Boyalar fırça ile uygulanabilecek kıvamda 

hazırlandıktan sonra fotokopi kağıdına sürülür. Siyah olan kısımlar boyayı 

iteceğinden diğer beyaz kalan yerler boyayı emecektir. Seri sertliğindeki çamur 

yüzeyine yapılan çalıĢma ters çevrilerek bastırılarak çamura aktarılır. Aktarma iĢlemi 

sırasında nemli süngerle bastırılma iĢlemi uygulanır. Bir süre elle ovuĢturulur. PiĢme 

sonrasında çamur yüzeyine eskitilmiĢ bir görüntü elde edilir.  
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Resim 11: Trowel and Crescent, Richard Slee, monoprint tabak, 1080˚C, 30 cm Ø. 

Kolay ve tek seferlik transfer baskılarda, kağıt ya da alçı benzeri düz yüzey 

üzerine, astar ve sır altı boyalar kullanılarak resim ya da çizimi hazırladıktan sonra , 

çamur plakanın yüzeye bastırılması sonucunda elde edilir. Görüntü tekrar basılmak 

istenirse yeniden tasarlanılmalıdır. 
26

  

Monoprint ve monotip sıkça kullanılan, birbiriyle değiĢtirilebilir baskı 

terimleri olmalarına rağmen az da olsa farklı açılımlara sahiptirler. Monoprint, elle 

çizilerek yapılabilmesine rağmen, ipek baskı ya da Ģablon baskı gibi baskı 

süreçlerinin kullanılmasıyla da elde edilebilmektedir. Bir baskıdan diğer bir baskıya 

kadar ki varyasyonlar, ilginç ve hoĢ değiĢiklikler yaratmaktadır. Diğer bir taraftan 

monotip ise, baskı aletleri kullanmadan elle çizim ya da resim yaratmaktır.
27

  

Görüntüler genellikle tek çeĢit baskılardır, çünkü serbest el çalıĢmalarını tam olarak 

tekrar üretmek zordur. Buna rağmen, bazı basit tasarımlar çoklu üretildikleri zaman 

bir grup olarak adlandırılabilmektedir.
28

  

                                                 
26

 Paul Andrew WANDLESS, “Image Transfer on Clay”, Lark Books, New York, 2006,  56s 
27

Scott, a.g.e, 56 s 
28

 Kalay, a.g.e, 48s 
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Resim 12: Mustafa Ağatekin (Türkiye), Cam içi seramik monoprint. 

Birçok sanatçı tarafından tercih edilen alçı. Seramik yüzeylere mono baskıda 

da tercih edilmektedir.  

Alçıda kullanılan mono baskı tek tip baskı tiplerindendir. HazırlanmıĢ olan 

deseni yada yazıyı çamur plaka üzerine aktarımında, öncelikle desen alçı plaka 

üzerine yapılmaktadır. Alçı plaka üzerine döküm çamurunun dökülmesiyle desen 

çamur üzerine çıkmıĢ olmaktadır.  

Alçı plaka üzerine desenin geçirilmesi iĢleminde hazırlanan boya kıvamının 

sulu olması gerekmektedir. Bunun sebebi ise alçının su emme özelliğin olmasından 

kaynaklanmaktadır. Alçı plaka üzerine aktarılan olan desen astar, sır yada çeĢitli 

pigmentlerle hazırlanan boyalar. Alçı üzerine puar yada fırça yardımıyla alçı plaka 

üzerine uygulanır. Diğer bir yöntem ise alçı plaka üzerine desen yada boya, sivri bir 

alet yardımıyla sigrofito gibi kazıma teknikleri ile aktarılabilir.  
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Resim 13 : Alçı plaka üzerine serigraf baskı 

Monoprint sonucunda, çamur plaka sonuçlanmıĢ  iĢ olarak kullanılabileceği 

gibi, kalıp yardımıyla çeĢitli Ģekillerde  plaka veya tabak Ģekline getirilebileceği gibi, 

vazo Ģeklide verilebilmektedir ya da elle Ģekillendirilerek heykel formu 

yapılabilmektedir.
29

 

Alçı üzerine mono baskıda, hazırlanmıĢ olan yaĢ çamur, hafifçe bastırılarak 

alçı plakadaki desenin üzerine yerleĢtirilir. Böylece yapılmıĢ olan çalıĢma çamurun 

yüzeyine aktarılmıĢ olur.   

 

                                                 
29

Wandless, a.g.e., 57s 
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Resim 14: TasarlanmıĢ görüntünün alçı plaka üzerine resmedilmesi iĢlemi. 

 

 

Resim 15: TasarlanmıĢ görüntü üzerine çamurun dökülmesi iĢlemi. 
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Resim 16: Alçı üzerinden elde edilmiĢ olan monoprint. 

 

 

Resim 17: St. Pablo, The Blacksmith, and the Potter, Paul Andrew Wandless (USA), 2005 
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Mo Jupp ve Joanna Veevers alçı ile mono baskıyı kullanan sanatçılardandır. 

Mo Jupp, çoklu basımdansa tek baskı yapmayı tercih etmektedir. Joanna Veevers‟ın 

çukur baskıları ise aslında tek baskı sınıfına girmektedir çünkü her plaka için tek 

baskı yapmaktadır.  

Diğer bir alçı kullanan sanatçı ise Les Lawrence‟dır. Lawrence ipek baskıyı 

astar ile alçı üzerine uygulayıp, kâğıt inceliğinde plaka döküm yaparak görüntüyü 

plakaya aktarmaktadır. 

Görüntüyü çamur plaka üzerine aktarma iĢlemi için, desen öncelikle alçı 

plaka üzerine yapılmaktadır ve bu tasarlanmıĢ görüntü, alçı plaka üzerine döküm 

çamuru dökülerek çamur yüzeyine aktarılmaktadır. Monoprint sonucunda, çamur 

plaka bitmiĢ iĢ olarak kullanılabileceği gibi, kalıp yardımıyla yükseltilerek ya da 

çökertilerek plaka veya tabak Ģekline getirilebileceği gibi, vazo formlarına 

sarılabilmekte ya da elle Ģekillendirilerek heykel formu yapılabilmektedir.
30

 

Jerry Caplan sır altı boyaları baskı mürekkebi gibi kullanmaktadır. Kalınca 

nemli bir tuvalle, bir panoyu kaplamaktadır. Çizimini, tuvali boyayla doyuruncaya 

kadar bunun üzerine yapmaktadır. Daha sonra, stoneware çamurdan hazırlanmıĢ 

beyaz plakalarını üzerine yerleĢtirip hafifçe merdane ile üzerinden geçmektedir. 

Kaldırıldığında, boyanmıĢ tasarım çamurun arka yüzeyinde açığa çıkmaktadır. Ġkinci 

plaka da tuval üzerine yerleĢtirilmektedir. Bu da deseni, daha hafif ve farklı bir 

Ģekilde almaktadır. Bazen ikinci monoprint ilkinden daha etkili olabilmektedir. Baskı 

yapılmıĢ plakalar, çamur resimler gibi kullanılabileceği gibi alçı kalıplar kullanılarak 

tabak ya da derin olmayan çanaklara da dönüĢtürülebilmektedir.
31

 (bkz. 

Resim:18,19,20,21,22 ) 

                                                 
30

 Kalay, a.g.e, 49s 
31

Scott, a.g.e, 67 s. 
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Resim 18: Jerry Caplan (USA), boyalı yüzeye çamur plakanın yerleĢtirilmesi. 

            

           

Resim 19: Plakanın boyalı yüzeye bastırılması. 

Resim 20: Baskı sonrasında ortaya çıkan desenli plaka. 
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Resim 21: Fırınlanma aĢamasını bekleyen bitmiĢ ürünler, Caplan genel olarak monoprint 

tekniğini raku piĢirimi ile birleĢtirmektedir. 

 

 

Resim 22: New Visions Vessel, Les Lawrence (USA), porselen, fotoğraf ipek baskı, 1991. 
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Diğer bir teknik ise alçı plaka üzerine serigrafi yöntemi yani ipek baskı 

tekniği ile uygulanan transfer tekniğidir. Astarı ipek baskı tekniği ile  alçı üzerine 

uygulayıp, kâğıt inceliğinde plaka döküm yaparak görüntünün çamura transferi 

sağlanmıĢ olur. 

Annie Turner‟da tek tip baskı ile kumaĢ kullanmaktadır. Renkli astarlar 

kullanarak pamuk ya da diğer kumaĢlar üzerine çizim yapmaktadır. Turner‟a göre 

baskı, Ģekillendirme ve yapım yöntemlerinde tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir. 

 

 

Resim 23: Annie Turner (UK), tabak çalıĢmasından bir detay 

Mono tekniği ile deri sertliğindeki ve yaĢ çamur üzerine transfer teknikleri 

birçok sanatçı tarafından kullanılmakta ve keyifli ve etkili sonuç alınan bir yöntem 

olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Bu yöntem sanatçıya farklı karakterlerdeki 

desenleri kullanmaya olanak sağlamıĢtır. Uygulama aĢamasında kullanılan boya ve 

pigmentlerin nitelikleri, uygulama yapılacak boya ve seramik bünyenin piĢme 

derecesi, atmosferi uygulamanın sonucunu değiĢtirmektedir.  

Birçok sanatçı fırınlama sırasında olan baskı yöntemini kullanmaktadır. 

Fırının ısı derecesinin yükselmesi ile kullanılan renklerin bir bünyeden diğerine 
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geçmesini sağlamakta ya da indirgeme ve karbonlaĢtırma ile baskı oluĢturmaktadır. 

Birçok seramik sanatçısı fırının ortaya çıkardığı renkleri ve diğer özgün özellikleri 

bir baskı transferi gibi kullanmaktadır.
32

 

Fırın baskı uygulamalarında boyutları eĢit olan düzleĢtirilmiĢ iki parça 

gerekmektedir. Bu plakalar döküm çamurundan olabildiği gibi plastik beyaz 

çamurdan da olabilmektedir. Uygulanacak olan yüzeyin piĢme renginin beyaz olması 

gerekmektedir.  

 

Resim 24: Bakır oksit ve china clay karıĢımıyla oyukların doldurulması aĢaması. 

 

                                                 
32

Scott, a.g.e, 73 s. 
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Tasarımı yapılmıĢ olan desen ya da motif iki plakadan birine deri 

sertliğindeyken sivri uçlu bir alet yardımıyla çizilir. Kazılan yüzey üzerine renkli 

astar fırça yardımı ile sürülür ve renkli astar nemini aldıktan sonra plakanın yüzeyi 

sistire yardımıyla temizlenir. Böylece desen tam olarak ortaya çıkmıĢ olur.  

Desen çizilen plakanın üzerine hazırlamıĢ olan aynı boyuttaki ikinci plaka üst 

üste gelecek Ģekilde fırına yerleĢtirilir. Bisküvi piĢirimi yapılan çalıĢmada dekorlu 

plakadan dekorsuz olan plakaya renk ve desen aktarımı gerçekleĢmiĢ olur. 

Sonrasında isteğe bağlı olarak transparan sır ile sırlanarak tekrar piĢirilir.  

 

 

Resim 25: Roman Fresko, piĢirim sonrası astarın kaldırılmasıyla ortaya çıkan görüntü. 

Birçok seramik sanatçısı, seramik pigmentlerinin genellikle oksit 

formlarındayken fırında buharlaĢtığını ve rengi bir parçadan diğer bir parçaya 

transfer edebilme özelliğine sahip olduğunun farkındadır.  Bu genellikle tesadüfîdir 

ve her zaman istenen sonuçlar çıkmamaktadır. Fakat Peter Beard bu olayı fırın 

monoprinti yapmak için kullanmaktadır. Ġki adet aynı form ve büyüklükte porselen 

plaka kullanarak deri sertliğinde iken bir tanesinin üzerine yapmıĢ olduğu tasarımı 

oymaktadır. Oyma iĢlemi bittikten sonra, oyukları önceden hazırlamıĢ olduğu % 50 

china clay ve % 50 bakır oksit karıĢımıyla doldurarak yüzeyi kaplamaktadır. Daha 

sonra ise, deseni ortaya çıkarmak için metal bir böbrek ile kazıma yapmaktadır. Ġki 
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plakayı yüz yüze yerleĢtirerek 1000ºC de bisküvi piĢirimi yapmaktadır. PiĢirimden 

sonra boĢ plaka diğer koyu desenli plakadan aldığı desenle yüzeyde hafif görünümlü 

bir desene sahip olmaktadır. Bakırla birleĢince iyi sonuç veren bir sır kullanarak 

sırlama yapmakta ve aynı deseni farklı sonuç ve kalitede elde etmektedir. Bu yöntem 

diğer oksitlerin kullanılmasıyla da yapılabilmektedir.
33

 

 

 

Resim 26 : Bisküvi piĢirimi sonrası karolar, soldaki karolar monoprint görüntülerdir. 

 

 

                                                 
33

 Kalay a.g.e,55 s 
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Deri sertliğindeki seramik çamuru üzerine bir diğer transfer yöntemi de 

fotoğraf baskı tekniğidir. Bu teknikte polaroid film görüntüleri çamur yüzey üzerine 

aktarabilmedir. Negatif film düz, deri sertliliğindeki çamur üzerine yüzü üstü 

yerleĢtirilir. Negatiflerin arka yüzeyine baskı uygulandıktan sonra çekip çıkartılır. 

Daha sonra kurumaya bırakılan çalıĢma sonrasında piĢirim yapılır.  

Çamur üzerine ilk fotoğraf imaj kullanımının en önemli örneklerinden birisi 

olan Robert Engle‟nin seramik çalıĢmasında noktasal öğelerle hazırlamıĢ olduğu 

görseli çömlek üzerine kullanılmıĢ ve buda çömlek sanatına önemli bir katkı 

sağlamıĢtır.
34

 

“Birçok baskı yöntemlerinin biri olan powder monoprint toz halindeki renkler 

kullanılarak elde edilmektedir.”
35

 Oksit yada sır altı boyalar, su ile karıĢtırılarak 

hazırlamıĢ olduğumuz çamur boyutuna göre olan çamın üzerine sürülür. Boya 

hazırlanırken medyum ile karıĢtıramamalıdır. Medyum boyanın çam üzerine 

tutunmasına neden olmasından dolayı transfer iĢlemi gerekleĢmeyecektir.  Su ile 

karıĢtırılan boya kuruduktan sonra bir parça seramik transfer kağıdı bant yardımıyla 

boyanmıĢ olan çamın  yüzeyine sabitlenir. Sabitlemede kağıdın gergin ve düzgün 

durması sağlanır. Kuru çizim kağıt üzerinde kalem ya da tebeĢir kullanılarak 

uygulanır. Çizim tamamladıktan sonra dikkatlice camın üzerinden alınmalı ve nemli 

yada deri sertliğindeki seramik çamurunun üzerine yerleĢtirilmelidir. Çamurum çok 

ıslak olması kağıdın ıslanmasına ve Ģeklin bozuk çıkmasına neden olur, kuru olması 

ise transer iĢleminin gerçekleĢmemesine neden olur. Desen çizili transfer kağıdı  

dikkatlice nemli çamur üzerine ovalayarak desenin çamur üzerine geçmesini 

sağladıktan sonra kağıdı dikkatlice kaldırmalıyız.  
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 Kahraman, a.g.e, 57s 
35

 Kalay, a.g.e, 56s 
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Resim 27: Women‟s Institute Ware (Breast Plate), Karen Densham (UK), powder monoprint. 

              

Resim 28: Transfer kâğıdının kaldırılarak desenin ortaya çıkarılması. 



 

 

34 

 

3.3. Litografik Baskı 

Litografi sözcüğünün kökeni eski Yunancada “taĢ üzerine yazılmıĢ” anlamına 

gelmektedir.
36

 TaĢın su ile temizlenmesi ve kurtulmasından sonra yağlı kalem ya da 

mürekkeple desen aktarılır ve asitlime yapılarak on iki saat beklenir. . Litografi 

çalıĢması yağın ve suyun birbirin itmesi ilkesine dayanmaktadır. Yüzeye medyum 

bazlı boyalarla desen aktarılmasından sonra yağ içerikli bir boyayla yüzeyden 

geçirilmelidir. Böylece desen olan yerler boyayı almaktadır.  Sonrasında yüzey 

üzerine kağıt geçirilerek transfer iĢlemi sağlanmıĢ olur. 

Zamanla taĢın ağır olması yerini çinko ve alüminyum, bakır,krom kalıplara 

bırakmıĢtır. 

Metal ya da taĢ kalıp üzerine kazınarak yapılan resim ya da desenin kağıt 

üzerine mürekkeple basılmasıyla oluĢturulan baskı tekniği olan litografi, seramik 

yüzeyler üzerinde de kullanılmaktadır.
37

    

 

Resim 29: Birds of a Blue Persuasion, Don Santos (USA), viscosity transfer 

                                                 
36

 Kahraman, a.g.e, 41s 
37

 
37

 Kahraman, a.g.e, 42s 
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Litografi basit bir Ģekilde yağlı medyumlarla özel olarak hazırlanmıĢ 

boyaların levhalar üzerine desen ya da resim yapılmasıdır. Uygulanacak levha veya 

yüzey birçok kimyasallarla uygulamadan sonra levhanın yüzeyine nemli bir sünger 

sürülmekte ve medyum bazlı boyalar ile boyanmaktadır. Boya sadece medyumlarla 

çizim yapılmıĢ alanlara tutunmaktadır. Kağıdın üzerine yerleĢtirilmesiyle desen kağıt 

üzerine transfer edilmektedir. 
38

 

Ġlk zamanlarda litografik baskıda sadece kağıt kullanılmıĢ fakat sonrasında 

Avrupa‟da kullanılan bir yöntem ilk kez çömlek üzerinde denenmiĢtir. Aynen bakır 

gravürde olduğu gibi farklı taĢ kesitleri farklı renklere boyanarak çok renkli 

seramikler elde edilmiĢtir. TaĢ plakaları hazırlama süreci daha az emek 

gerektirmektedir. Yapılan çalıĢmalarda ince dokulu kağıtlar kullanılması boyanın 

kağıda geçmesine katkı sağlanmaktadır. Aynı zamanda, dik seramik yüzeylere 

rahatlıkla aktarılabilmektedir.
39

  

DüĢük teknoloji metotları gazete baskı, fotokopi ve lazer baskılar genel olarak 

litografik baskı prensibine uymaktadır. Burada mürekkebin itme eyleminden ve 

kâğıdın emici özelliğinden yararlanılarak baskı oluĢturulmaktadır.
40

 

 

Resim 30: Martin Möhwald (Almanya), siyah sır altı boya ile baskı yapılmamıĢ beyaz 

alanların boyanması iĢlemi. 
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Scott, a.g.e., 112 s. 
39

 
39

 Kahraman, a.g.e,42s 
40

 Kalay, a.g.e, 62s 
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Resim31: BoyanmıĢ kâğıdın astar içersine daldırılması iĢlemi. Uygulama yapılmadan önce 

deri sertliğine gelinceye kadar beklenmelidir. 

 

              Resim 32: Kâğıdın kaldırılarak transferin ortaya çıkartılması. 
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Resim 33: Martin Möhwald, baskı yapılmıĢ form. 

Don Santos, Viscosity Transfer yöntemini bulmuĢtur. Fotokopi makinesindeki 

kalıcı ısıtma, tonerin içindeki plastik malzemeyi eriterek gözeneksiz hale getirir. 

Fotokopi kağıdı biraz tutkal içeren su ile ıslatılırsa siyah alanların suyu emmediğini 

diğer boĢ olanların suyu emdiğini gözlemleriz. Seramik boya ya da oksitler bezir 

yağı ile karıĢtırılarak koyu bir hale getirilmektedir ve yumuĢak bir silindir 

malzemeyle kağıt üzerinden geçirilmelidir. Fazlalıkları temizlendikten sonra boya 

kurumaya bırakılmaktadır. Daha sonra kâğıt, deri sertliğindeki çamur yüzeyi üzerine 

yerleĢtirilmekte ve hafif bir baskı ile uygulanmaktadır. Ardından kâğıt 

kaldırılmaktadır. Böylece transfer gerçekleĢtirilmiĢ olmaktadır.
41

 

 

                                                 
41

Scott, a.g.e., 112-115 s. 
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Resim 34: Patrick King, deri sertliğindeki çamur üzerinden transfer kâğıdının kaldırılması. 

 

 

Resim 35: Patrick King, transfer iĢlemi tamamlanmıĢ fırınlanmaya hazır tabak. 



 

 

39 

 

 

Resim 36: A World of Difference, Patrick King (UK/Ġsviçre), fotokopi litho baskı. 

Seramik endüstrisinde litografik baskı özellikle sır üstü seramik  boyaları, 

pigmentleri, yada renklendirici oksitler kullanılmaktadır. 

“Fotoğrafın seramik yüzeyine aktarılabilmesi için değiĢik bir-iki yöntem 

vardır: bunlardan bir tanesi tamamen siyah-beyaz karanlık oda yöntemidir. Bu 

yöntem piĢirime elveriĢli değildir. Ġkinci yöntem piĢirime elveriĢli bir yöntemdir. 

100ml arısu 14 gr arapzamkı 7 gr Ģeker 1,5 gr K²Cr‟2077-10 gr renk veren oksit ya 

da hazır boya”
42

 bu malzemeler porselen bir kabın içinde karıĢtırılarak uygulama 

kurallarına göre iĢlem tamamlanır. 

                                                 
42

 M. Candan SAYINER GÜNGÖR, “ ÇağdaĢ Bir Seramik Sanatçısı : Güngör GÜNER” 

(YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulama 

Sanatlar Bölümü, Ġzmir, 1995, s46 
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Güner GÜNER , oksitlerin yanı sıra seramik boyalarını çalıĢmalarında 

kullanmayı tercih etmektedir. Seramik boyaları öncelikle bir miktar su ile 

karıĢtırdıktan sonra, içersine az miktar duvar kâğıdı yapıĢtırıcısı ilave ederek 

karıĢımını hazırlamaktadır. Ardından fotokopi yüzeyini fırça kullanarak 

boyamaktadır. Santos‟un uygulamasında olduğu gibi siyah alanlar boyayı iterken 

beyaz alanlar boyayı emmektedir. Boya kuruduktan sonra deri sertliğindeki astarlı 

yüzeye kâğıdı yerleĢtirmekte ve arka yüzeyini su da kullanarak hafifçe ovarak 

boyanın astar yüzeyine geçmesini sağlamaktadır. Daha sonra kâğıt kaldırılarak 

transfer iĢlemi tamamlanmaktadır.
43

 

 

Resim 37: Güngör GÜNER (Türkiye). 

Litografik baskıda kağıdın emici olması ve boya yada renklenilirci oksitlerin 

iyi öğütülmüĢ olması çok önemlidir. Kağıdın bükülebilir olması da resimlerin 

aktarılmasında daha iyi sonuçlar vermektedir. Litografi iĢ bittiğinde kağıdın suyu 

alınırken boyanın korunmasına dikkat edilmelidir. Bunu için boyanın bünye üzerine 

tutunmasını sağlamak için özel bir lak tabakasıyla kaplanmalıdır. Ġnce dokulu kağıt 

piĢerimden önce su yada aseton ile ıslatılarak yüzey üzerinden hafifçe ovularak 

çıkartılır.  

                                                 
43

 Kalay, a.g.e, 65s 
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3.4. Serigrafi (ipek baskı) 

Seramikte baskı, seramik yüzeylere baskı tekniklerini uygulayarak desenin 

yüzey aktarılmasını sağlamak olarak tanımlayabiliriz.
44

  

Serigraf baskıyı endüstriyel alanda kullanıldığı gibi sanatsal alanda da 

kullanılmaktadır. Seramik sanatçıları tarafından da tercih edilmesi malzemenin kolay 

bulunmasından ve güvenirliğinden dolayı tercih edilir olmuĢtur. 

Serigrafi baskı tekniğinin tarihçesine baktığımızda ilk kez nerede ve nasıl 

uygulandığı kesin bir tarihle bilinmemesine rağmen bin yıl kadar önce bazı 

kültürlerde Ģablon tekniğinin kullanıldığını gösteren kalıntılara rastlanmıĢtır.  

Serigrafi sözcüğü Latince sericum (ipek), yunanca Graph ( yazma eylemi) 

sözcüklerin birleĢmesinden oluĢmuĢtur. Bu terim Ģablon oluĢturmasında, baĢlangıçta 

en çok kullanılan bezin doğal ipekten dokunmuĢ olması nedeni ile böyle 

türetilmiĢtir.
45

 

Çok eskiden Çin ve Japonya‟da görülen elek baskı, insan saçından yapılmıĢ 

dokumalara kâğıttan kesilmiĢ motifler yapıĢtırılarak elde edilen kalıpla 

yapılmaktaydı. Bu düĢünceden hareketle sonraları çok ince ipekten dokunmuĢ elekler 

yapılmıĢtır. 19. yüzyıl sonlarında Amerika‟da “Silk- Screen Process” adıyla 

kullanılmıĢtır. 1920‟ den sonra da Avrupa‟ da yaygınlaĢmıĢ ve daha sonraları 

geliĢerek, özellikle ofset ve tiponun uygulanamadığı malzemeler (tahta, cam, v.b.) 

üzerine de uygulanır hale gelmiĢtir.
46

  

“Serigrafi elek niteliğindeki bir yüzeyde yapılan bazı iĢlemlerle çeĢitli 

amaçlar için resim. ġekil, yazı ve benzerlerinin oluĢturulması, bunlar üzerinden boya 

sıyırma suretiyle değiĢik yüzeylere basılması ve çoğaltılması iĢlemidir.
47

 

                                                 
44

 Karaağaç, a.g.e, 11s 
45

 Karaağaç, a.g.e, 14s 
46

 Kalay, a.g.e, 66s 
47

 Hasan PEKMEZCĠ, “Tüm Yönleri ile Serigrafi Ġpek Baskı”, Ġlke Yayıncılık Ticaret Ltd. St. 

1992,11s 
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“Serigrafide geliĢen teknoloji ile doğal ipek yerini, naylon ve polyester ipek 

gibi yapay dokumla malzemelerine bırakmıĢtır. Elek baskı sisteminde, naylon veya 

polyester bezin üzerinde; boya geçiren ve boya geçirmesine engel olan yüzeylerden 

oluĢturulan ekran(Ģablon) baskı aracı olarak kullanılmaktadır.  

Seramik endüstrisinde serigrafi tekniği, çeĢitli seramik boya ve sırlarının 

dolaylı ve dolaysız yollarla çok ince metal, naylon yada ipek bir elekten 

dekorlanacak yüzeyin üzerine geçirilmesi Ģeklinde tanımlanabilir. ÇağdaĢ 

Selamicilikte serigrafi baskı tekniği, özellikle dekal çıkartmaların yapımında en çok 

kullanılan baskı yöntemlerinden biri haline gelmiĢtir.
48

  

Serigrafide dekora uygun elek seçilmesi çok önemlidir. Elek çeĢitleri, ipek 

dokuma, sentetik ( plastik) dokuma ve metal dokuma olarak üçe ayrılmaktadır. 

Sentetik dokuma elekler naylon (polyamid) vepolyster olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır. Bunlardan polyester dokuma daha dayanıklı olanıdır. Mürekkep 

geçirgenliğinin yüksek olması, kolay temizlenmesi, kimyasallara karĢı dayanıklı 

olması, gerginliğini kolay kaybetmemesi ve ucuz olması tercih sebebini artırmıĢtır. 

 

Resim38: Doğal ipek 
Polyester ipek 

(Çok Lifli) 

Alyon ipek 

(Tek Lifli) 
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 Leyla BĠLEN, “Serigrafi Baskı Tekniği ile Yapılan Ġç Mekan Karo Fayansı Dekor Tasarımları 

ve Uygulamaları, 1992, 4s 
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“Ġpek gazeler, kaymayan, döner iğne tekniği ile yapılan dokulardır. Daha 

sonraları, Ģablon baskı için tabii ipekten özel gazeler yapılmıĢtır. Çünkü bunlar özel 

yapıları, renk geçirme özellikleri, sağlamlık ve geniĢliği nedeniyle Ģablon baskı 

metoduna uygundur. Ayrıca paslanmaz çelik gibi metal gazeler, baskı boyalarının 

kuvvetli alkalilerine daha da dayanıklıdırlar. Sentetik elyafın ortaya çıkmasından 

sonra, bunun yüksek kimyasal direnç, esneklik ve sağlamlık gibi üstün nitelikleri 

yüzünden ipek gazeler önemini kaybetmiĢtir.”
49

 

Elek numarası dokumada 1 cm²‟ ye düĢen iplik sayısını ifade eder ve 43‟ten 

200‟ e kadar olan rakamlarla gösterilir. Dokumadaki iplik sayısı arttıkça (elek 

numarası büyüdükçe) iplik çapı (kalınlığı) azalır. Ġplik sayısı artıkça (elek numarası 

küçüldükçe) ipliğin kalınlığı artar; bunun sonucunda boya geçirgenliğine sahip alan 

azalır ve boyanın kalınlığı artar. Bol boya istenildiğinde „ seyrek‟, ayrıntılı bir baskı 

gerektiğinde ise „sık‟ ipek kullanılması gerekir. 
50

  

“ Porselen gibi emici olmayan ve kaygan bir yüzeye baskı yapmak için 

kullanılacak olan elek yüksek numaralı olmalıdır ki eleğin gözeneklerinden geçecek 

olan mürekkep gerekenden çok olup porselen yüzeyde yayılmalara ve kusmalara 

sebep olmasın.”
51

 

Uygulamalarda dekor tasarımından sonra renk ayırımlarının yapılması ve her 

renk için ayrı film hazırlanması gerekmektedir. Bu aĢamada uygun tram seçilmesi 

önemlidir.  

                                                 
49

 Ambalaj01.blogcu.com/serigrafi-baski-teknigi/4056793 
 
50

 Hande BÜYÜKATLI, “Karo ve Bordur Üretiminde Cam Malzemenin Kullanımı”, 

(YayınlanmıĢ, Yüksek Lisans Tezi),  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ġstanbul, 2009, s39 
51

 Makale, Yrd Doç. Dr. Muharrem SÖZEN, ArĢ Gör. Doğan TUTAK. Serigrafi Baskıda Kullanılan 

Elek Dokuma ÇeĢitleri Ve bu Teknikle Porselen Dekorlama Yöntemleri, s1 

http://ambalaj01.blogcu.com/serigrafi-baski-teknigi/4056793
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“Seçilen tramlar istenilen en açık renk ve en küçük noktanın film yüzeyinden 

baskı yüzeyine transferi sağlanabilir. Net bir görüntü elde etmek için 44‟lük tram 

seçilmeli ve 180 ile 140‟lık elek numaraları kullanılmalıdır. En ince, fulü desenlerde 

180‟lik elek seçilmelidir. Bu elek ile en ince tramlı iĢler baĢarıyla uygulanabilir. 

Normal tramlı çalıĢmalarda ise 120 – 140‟lık elek seçmeliyiz.”
52

 

“Tram; yarım ton (çoktan ya da halftone) orijinalleri tek tona indirmeye 

yarayan noktalar veya dokular topluğudur. Günümüzde standart tram ve kristal tram 

olarak iki çeĢit tram kullanılır.  

Standard tramlarda birçok cm² lik çizgi üzerindeki nokta ve doku sayısı Türk 

Standartlarındaki tram değerini verir. (60 cm²‟lik tram – 70 cm²‟lik tram gibi) 

birincilikteki nokta ve doku sayısı ise, LPI ( Lines Per Ġnch)‟i verir. 153 / 2.54 =60‟ 

lık tramı verir.)  

Bir tram noktasını ne kadar fazla oluĢturursa tramlandıktan sonra alacağımız 

gir düzey seviyesi o kadar artar.insan gözü 256 gri düzey seviyesinin altındaki 

seviyeleri ayırt edebilir.”
53

   

 

Resim 39: Tram örnekleri 

                                                 
52

 Karaaağaç, a.g.e, 51s 
53

 www.photoshopmagazin.com/dergi/2005/12/tram_nedir.html 

http://www.photoshopmagazin.com/dergi/2005/12/tram_nedir.html
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          Seramik sanatçılarda serigrafini tekniğini kullanmaktadırlar. Uygulama için 

gerekli malzemenin kolay bulunabilir olması ve bazı çalıĢmalarda sanatsal iĢlerin 

çıkması serigrafi kullanımını attırmıĢtır. Elekten dekal kağıt, alçı plaka, piĢmiĢ 

seramik yüzey üzerine ya da direk çamur üzerine baskı çalıĢmaları yapılmaktadır. 

Mürekkep yerine ise sır üstü seramik boyalarında medyum, sır altı ve direk çamur ve 

alçı üzerine olan serigrafi baskılarında seramik boylarına su karıĢtırılarak uygulama 

yapılmaktadır.   

 

Resim 40: Deri sertliğindeki çamur yüzeyine serigrafi yöntemi ile baskı 

Bilgisayarda vektörel olarak hazırlanmıĢ ve Ģablonu çıkmıĢ olan desenin yada 

yazının elek üzerine birçok Ģeklide aktarılabilmektedir. En basit yöntemi ve ilk 

olarak kullanılan teknik Ģablon kâğıdı ile eleğin alt kısmına yapıĢtırılmasıyla 

yapılmaktadır. Diğer bir yöntem ise, elek yüzeyinin sıvı bir malzeme ile 

maskelemesidir, yüzey kaplamasında birçok farklı yöntemler uygulanmaktadır. 

“Elek, bikromat jelâtin ile kaplanmakta ve negatif ya da pozitif fotoğraf ile 

temas edecek Ģekilde yerleĢtirilmektedir. Ardından, transparan alan üzerine ıĢık 
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tutularak açık renkli olan alanların ıĢıkla sertleĢmesi sağlanmaktadır. Fotoğrafın 

olduğu koyu renk alanlar ise sertleĢmemektedir. Pozlandırma iĢlemi tamamlandıktan 

sonra fotoğrafın bulunduğu alan sertleĢmediği için ılık su ile temizlenerek kullanıma 

hazır hale getirilmektedir.”
54

 

Ġpek baskıda kullandığımı üç teknik vardır bunlardan direk baskı baskı 

yapacağımız alanın nemli, sırlı yada sırsız çamur bünye yüzeyine basılabilmektedir. 

Endirekt baskı ise; direk baskıdan farkı, elek baskı deri sertliğindeki yada yüzeyi çok 

ıslak olmamak kaydı ile baskı yapıldıktan sonra Ģekil vermek istediğimiz formun 

üzerine yada içerisine bu baskının uygulanması iĢlemidir. Dekal baskılarda direk ya 

da endirekt baskıdan farklı olarak elek ile kağıt üzerine basılın baskı çeĢitlidir. 

Dekaller kesilebilmekte ve direk ya da endirekt baskıyla yapılamayacak çeĢitli 

formlar üzerine uygulanabilmektedir.  

 

Resim 41:    PiĢmiĢ bünye üzerine dekal çıkartma tekniği 

                                                 
54

 Kalay,a.g.e, 67s 
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Seramikte çok renkli baskıyı her transfer tekniği ile yapmam mümkün 

olmadığı için serigrafi daha çok tercih edilmeye baĢlanmıĢtır. Serigrafi uygulaması 

evde ya da atölyelerde kolay bir Ģekilde yapılabilmektedir. Gerekli olan malzemeler, 

en ucuz yoluyla sağlam bir ahĢap çerçeve, baskı yapacağımız tasarıma ve malzemeye 

göre iyi bir elek bezi, zımba tabancası sadece serigrafi eleğini hazırlamak için yeterli 

olacaktır. Elek boyutunu hazırlarken baskı yapacağımız desenin boyutundan her 

kenardan 10 santimetre daha büyük olmalıdır. Eğer tam köĢeye denk gelirse baskı 

sırasında sorunlar yaĢanabilir. Baskı kalitesi düĢebilir, boya kayabilir ya da elek 

yırtılabilir. 

 

Resim 42:   Printing on clay with, ,(yaĢ çamur yüzeyine baskı)Jen Rose 
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Elek hazırlarken dikkat etmemiz gerek noktalardan biride çerçevemizin 

bağlantı yerlerinin sağlam birleĢtirilmiĢ olması gerekir. Aksi taktirde baskı esnasında 

esneme yapmasında dolayı baskıda kaymalar olacaktır. Çerçeveye elek bezini 

gerdirme esnasında önce „L‟ kısmında olan alan zımba makinesi ile zımbalanır ve 

diğer taraf elek bezi ıslatıldıktan sonra iyice gerginlik sağlayıncaya kadar gerdirilir 

ve zımbalama iĢlemine devam edilir. Eğer imkan olursa elek germe makinesinde de  

bu iĢlem yapılabilir. Germe makinesinde yapılan iĢlem eleği daha iyi gereceğinden 

tercih edilebilir.  

 

 

 

Resim43: Elek germe makinesinde elek germe iĢlemi 
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Resim 44:  Elek Germe Makinesi 

 

Resim 45: Elek hazırlamada gerekli 

malzemeler. 

 

Resim 46: Ġpeğin gergin bir Ģekilde   

montajı için ıslatılması. 
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Resim 47: Ġpeğin zımba tabancası ile 

çerçeveye montajı 

 

 

Resim 48: Ġpeğin çerçeve boyutlarına göre 

kesilmesi 

 

.Tercih edilen incelikteki ipek, tahta ya da metal çerçeve üzerine gerildikten 

sonra, üzerinde bulunabilecek kirleri temizlemek gerekmektedir. Elek su ile 

ıslatılmalı ve her iki tarafına da hafifçe deterjan (trisodyum fosfat içeren bulaĢık 

deterjanı ya da elek baskı için özel üretilmiĢ deterjanlar) uygulanarak 

temizlenmelidir. KöĢelere de uygulama yapıldığından emin olunmalıdır. Daha sonra 

ise iki tarafı da su ile durulanmalıdır. Temizleme iĢlemi eleğin uzun süre dayanıklılığı 

ve daha sonra yapılacak olan baskıların netliği açısından önem taĢımaktadır.
55
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Resim49 : Printing on clay with, Jen Rose 

Serigrafide, ıĢığa duyarlı emülsiyonun elek üzerine ince bir tabaka ile 

sürülmesiyle pozlama sonrasına tüm görüntüler elde edilmektedir. Emisyonu çekilen 

elek kuruması için karanlık bir odada bırakılır yada kurutma kabininde bir süre 

bekletilir. KurumuĢ olan elek hazırlanmıĢ olan filmle pozlanarak sertleĢmiĢ film 

haline dönüĢtürülür. . Pozlanması gereken görüntü asetat gibi Ģeffaf olan bir 

malzemeye pozlanması gereklidir. ġeffaf alanın ıĢığı daha iyi geçirmesinden dolayı 

sertleĢme tam olmaktadır. Bu arada pozlanacak olan desenin simsiyah olması ıĢığı 

geçirmesin engellediğinden ıĢık almayan yerler pozlama sonrasında tazyikli su ile 

açılabilmektedir. 

http://www.flickr.com/photos/wsworkshop/2733127636/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/wsworkshop/2733127636/in/photostream/
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esim50 : Vicky Shaw‟ın  piĢmemiĢ bünye üzerine Serigrafi çalıĢması 
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Resim51: Approx: 280mm x 220mm 

A Vicky Shaw British Studio Pottery 

 

Vicky Shaw boĢ elek baskı yöntemini, bant ve kâğıtla maskeleyerek baskı 

sırları ve seramik pigmentleri kullanarak kendi seramiklerini üretmektedir. Su bazlı 

boyalar kullanmaktadır. Shaw, eleklerin seramik pigmentler ve sırlarla tıkanma 

eğilimini kullanmakta ve bazen renkleri palet bıçağı ile elek üzerinden geçirmekte 

bazen de baskı yüzeyi üzerine piĢirim öncesi çizim yapmaktadır. Baskılarını ince 

porselen plakalar üzerine uygulamakta ve birkaç kere piĢirim yapmaktadır. Baskı 

kalitesi genellikle seramik pigmentlere, sırlara ve fırınlama süreçlerine 

dayanmaktadır.
56
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Resim 52: Serigraf baskı aĢaması 

Bilgisayarda tasarlamıĢ olan desen uygun olan yazıcı ya da fotokopi 

makinesinde asetata çıktı alınmalıdır. Makinenin uygun olmadığı durumda asetat 

eriyebilir ve yazıcı ya da fotokopi makineye ciddi zararlar verebilir.  

 

 

Resim53 :  Serigrafi baskı için asetata alınan film 
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 Pozlanacak olan eleğin hazır hale getirilmesinden sonra. Asetata çıktı 

aldığımız desen önce pozlama masasının temizlenmiĢ olan camına sabitlenmeli ve 

emisyonu çekilmiĢ olan elek desen üzerine yerleĢtirilmelidir. Pozlama masasında 

yüksek ıĢıkla pozalma ıĢığın gücün bağlı olarak pozlama baĢlatılmalıdır. Asetattaki 

pozitif alanlar yani opak olan yerle ıĢığı yansıtmazken Ģeffaf olan alan, ıĢığı 

geçirdiğinden ıĢık alan yerler sertleĢir ve pozlama sonrasında ıĢık almayan yerler 

yani desen suyla yıkanarak açılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 54: Pozlama Makinesi 

Eleğin emülsiyonla kaplaması sırasında dikkat edilmesi gereken bir baĢka 

konu ise, emisyonun çekilmesi sırasında odanın karanlık olması ya da loĢ bir ıĢıkla 

emisyonun çekilmesi gerekmektedir. Emülsiyonu çekilen elek kuruması için karanlık 

odada bekletilmeli ve daha sonra pozlama yapılacaksa eğer katran bir kutu içerisinde 

her tarafı bantlanmıĢ hiç ıĢık almayacak Ģekilde muhafaza edilmelidir.  
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Resim 55 : Eleğe Emülsiyon çekilmesi 

Diazo emülsiyon genel olarak iki kısımdan oluĢmaktadır; emülsiyon ve diazo 

hassaslaĢtırıcı. Genellikle hassaslaĢtırıcıya emülsiyon ile karıĢtırılmadan önce soğuk 

su ilave edilmektedir. Farklı markalar farklı kullanım Ģekline sahip olabildiklerinden 

kullanım talimatlarına dikkat edilmelidir. Sadece iki kısım birbiriyle karıĢtırıldığında 

emülsiyon ıĢığa karĢı hassaslaĢtırılmıĢ olmaktadır.
57

  

Emülsiyon uygularken eldiven kullanılmalıdır. Emülsiyon çekme sırasında 

etrafın kirlenmemesi açısından yerlere ve çekilen masa üstüne gazete kağıdı ve ya 

poĢet serilmesi temizlikte kolaylık sağlayacaktır.  

Emisyonu çekilmesiyle beraber elek hemen kurumamasından dolayı elekte iz 

oluĢmaması açısından elimizi bir daha sürmemeli ve yaslayacağımız zemine 

değmemesine dikkat edilmesi gerekir aksi halde tekrar yıkayıp emülsiyonu 

çekmemiz gerekebilir.  

Küçük eleklerde bir kat yeterli olurken büyük boydaki eleklerde alanın geniĢ 

olması ve sürme esnasında emisyonun dengeli dağılmamasından kaynaklı iki kat 

emisyon çekilebilir. Emisyonu çekilen elek karanlık odada 12 ile 24 saat arasında 

kurumaya bırakılabilir. Bekleme zamanı ortamın atmosferine göre değiĢiklik 

gösterebilir. Arta kalan emülsiyon sekiz haftaya kadar saklanabilir.  
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Resim56 :  Emülsiyon Çekme iĢlemi 

Emülsiyonun çekilmesi ve kurumasından “sonra kuvvetli bir ıĢık kaynağı ile 

pozlandırma iĢlemi gelmektedir. 250 vatlık ıĢık veren bir ampulün elek merkezine 

yerleĢtirilerek uygulanmasıyla oldukça iyi sonuç alınabilmektedir. Bu iĢlem sırasında 

elektrik donanımının, porselen ya da ısıya dayanıklı malzeme olduğundan emin 

olunmalıdır. Böylece iĢlem sırasında ampulden doğabilecek ısıya dayanabilmektedir. 

Ampulü yerleĢtirirken bir kablo ya da kıskaçla sabitlense bile tam olarak eleğin 

merkezinde olmasına dikkat edilmelidir, köĢede kalmamalıdır.”
58
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Resim 57: Hokusai-This Day, Maria Geszler (Macaristan). 

ÇalıĢma masasının üzerine siyah bir kâğıt ya da tahta yerleĢtirilmelidir. Bu, 

lambanın ıĢığını masanın yüzeyinden ve eleğin alt tarafı boyunca yukarıya 

yansımasını engellemektedir. Ampul, elekten 30,5 santimetre uzak kalacak Ģekilde 

yerleĢtirilmelidir. Önceden emülsiyon sürülerek karanlık bir ortamda saklanan elek 

ipek dokulu kısım altta kalacak Ģekilde temiz olan çalıĢma alanına yerleĢtirilmelidir. 

ġeffaf görüntü, doğru bir Ģekilde ters yerleĢtirilmemesine dikkat edilerek elek üzerine 

konulmalıdır. Eğer yazı ve harf içeren bir görüntü var ise okunacak Ģekilde 

yerleĢtirilmeli ters çevrilmemelidir. Üzerine ise akrilik bir sayfa ya da cam plaka 

yerleĢtirilmelidir. Böylece Ģeffaf görüntü üzerine ağırlık yapılmıĢ ve elekle teması 

sağlanmıĢ olmaktadır. Akrilik bir malzeme kullanılacak ise, ağırlık yapması için 

köĢelerine küçük ağırlıklar konulabilmektedir. Ancak konacak parçaların görüntüyü 

kapatmamasına ve elek üzerinde gölge oluĢturmamasına dikkat edilmelidir. Bu tip 

sorunların oluĢmaması için cam plaka tercih edilmesinde fayda vardır. Çünkü 

akriliğe oranla cam plaka daha ağırdır. Elek ve Ģeffaf görüntü arasında herhangi bir 

boĢluk olması elek üzerine aktarılan görüntünün bulanık olmasına sebep 

olabilmektedir.
59
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Eleğin pozlanmasından sonra elek hiç bekletilmeden ve mümkün oldukça gün 

ıĢığında veya oda ıĢığında bekletilmeden yıkanması gerekmektedir. Yıkanmaması 

durumunda eleğimizde tram fazla ise hassas noktalar ıĢıktan dolayı sertleĢecektir ve 

baskımızda istenilen sonuca ulaĢmamız mümkün olmayacaktır.  

 

 

Resim 58: “Robert DEPLANDER” Red. Serie Filtro Vertical 22x 11 x 38 cm 

Elek sonrasında emülsiyonun sürümünden kaynaklı ya da içinde kalan hava 

kabarcıklarından kaynaklı delikler oluĢabilmektedir bunlar elek kuruduktan sonra 

spatula yardımıyla kapatılmalıdır.  
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“Desenin elek üzerine aktarılmasında kullanılan diğer bir yöntem ise, 

“Drawing Fluid” (sıvı çizim) denilen bir çizim sıvısıyla doğrudan elek malzemesi 

üzerine çizim yapılması ve elek dolgu malzemesi ile eleğin kaplanması ile uygulanan 

bir yöntemdir. Bu yöntem, çizim yapmayı seven sanatçılar için oldukça basit 

olmasının yanı sıra kendilerine ait desenleri elek üzerine doğrudan aktarma olanağı 

sunmaktadır. Taslak, “Drawing Fluid”  (sıvı çizim) ile doğrudan elek üzerine 

çizilmektedir. Ardından ise dolgu malzemesi ile uygulama yapılmaktadır ve çizim 

sıvısı buna karĢı mukavemete sahiptir. Dolgu malzemesi sertleĢmektedir, bir bakıma 

foto hassaslaĢtırma yöntemiyle aynıdır.  Prensipte kullanımı, çanak üzerinde bal 

mumu kullanarak maskeleme yapmak ile aynıdır.”
60

 

“Drawing Fluid”, iyi bir uygulama açısından eĢit bir yoğunluk elde etmek için 

karıĢtırılmalıdır.  Çizim için uygun fırça seçimi yapılmalıdır. Eğer istenirse önceden 

hafifçe desen kalem kullanılarak çizilebilmekte ve ardından çizim sıvısıyla üzerinden 

geçilebilmektedir. Uygulama sırasında tek bir kat uygulama bile oldukça iyi sonuçlar 

verdiğinden kalın uygulanmamalıdır. Kalın uygulanması durumunda kuruma süresi 

uzamakta ve yıkama sırasında uzaklaĢması da güçleĢmektedir. Elek yatay bir Ģekilde 

kurutulmalıdır. Kurutma iĢlemini hızlandırmak için fan kullanılabilmektedir. Dolgu 

malzemesi de karıĢtırıldıktan sonra çizim yapılan tarafa en uçtan dökülerek ragle ile 

her yere temas ettirilerek diğer uca kadar çekilmelidir. Bunda da birden fazla kat 

önerilmemektedir. Çünkü dolgu malzemesi çizim sıvısını çözebilmektedir. Bu 

iĢlemde tamamlandıktan sonra elek yatay bir Ģekilde kurumaya bırakılmalıdır. 

Kuruyan elek üzerine iki taraftan da su püskürtülmelidir. Özellikle çizim sıvısını 

uygulandığı alanlara yoğun bir Ģekilde uygulanmalıdır. KurumuĢ olan çizim sıvısının 

uzaklaĢması ile elek üzerindeki görüntü açığa çıkmaktadır.”
61
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Resim 59: Çizim sıvısı (Drawing fluid) ile elek üzerine çizim yapılması. 

Resim 60: Eleğin dolgu malzemesi ile kaplanması. 

Resim61: Eleğin yıkanıp, çizim sıvısının uzaklaĢmasıyla elde edilen görüntü. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SEĠRGRAFĠNĠN TANIMI VE TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

 Serigrafi baskı sistemlerinin bugüne kadar tanımını yapan bir çok kiĢi 

olmuĢtur. Bunlardan en kısa tanımıyla “ Mürekkebin baskı eleğinin iç olan 

alanlarımdan bir ragle tarafından sıyrılarak baskı altı malzemesi üzerine aktarılması 

iĢlemine serigrafi baskı denir”
62

 “Çerçeveye gerilmiĢ olan naylon veya polyester 

dokumanın üzerinde mürekkep geçecek ve mürekkep geçmeyecek yüzeylerden 

oluĢturulan elek, baskı aracı olarak kullanılır.”
63

 

Serigrafi daha geniĢ kapsamlı tanımını yapacak olursak, “ Serigrafi elek 

niteliğindeki bir yüzeyde yapılan bazı iĢlemlerle çeĢitli amaçlar için resim, yazı ve 

benzerlerinin oluĢturulması, bununla üzerinden boya sıyırmak suretiyle değiĢik 

yüzeylere basılması ve çoğaltılması iĢlemidir.”
64

 

Serigrafi tarihini geçmiĢi nerede ve nasıl uygulandığı bilinmemektedir. 

Kaynaklar incelendiğinde bin yıl kadar önce bazı kültürlerde; “Eski Mısırlılar, 

Romalılar,Çinliler ve Japonlarda duvar, yer, tavan süslemeleriyle çömlekçilikte ve 

dokuma bezlerinde Ģablon tekniğinin kullanıldığını gösteren kalıntıların varlığından 

söz edilmektedir.”
65

  

Japonlar yüzyıllar önce bugünkü (iri çerçeveye gerilen ipek-naylon-polyester) 

eleklerle yapılan baskının ilik örneklerin oluĢtururlar. Japonlar tasarımlarını 

birbirlerinin tam eĢi olan iki kağıt Ģablon halde kestiler. Ġnsan saçı tellerini birinci 

                                                 
62

 Dr. Ahmet AKGÜL, Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Matbaa Eğitimi Bölümü, 

Ġstanbul “Serigraf iBaskı Sisteminde Gaze Seçimi Parametrelerinin Ġrdelenmesi” makale 2012, 
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Ģablonun bütün yüzeyini ve Ģablon parçalarını kapsayacak ve üzerine de ikinci 

parçayı tam yüzeye gelecek Ģekilde yapıĢtırdılar. Böylece arada kalan saç telleri ile 

Ģablonun tüm parçalarını bir arada tutmayı sağlamıĢ oldular. Bugünde kesilen Ģablon 

parçalarının gergin baskı elekleri üzerine yapıĢtırılması ile benzer yöntemler 

uygulanabilmektedir.  

“Asırlardır kumaĢlar, Çin ve Japonya‟da Ģablonlarla basılmıĢ ve dünyanın 

birçok ülkesine satılmıĢtır. Ġlk zamanlar figürleri, bağlantı izleri bırakmadan kâğıt ve 

deri gibi Ģablonlarla basmak mümkün olmadı. ġablon izleri bu yüzeylerde belirli 

aralıklarla kaldılar. Zamanla Uzakdoğu‟da da eskiden kullanılan bu Ģablonlar üzerine 

kâğıttan kazılmıĢ figürler yapıĢtırılır, bağlantı izi bırakmadan baskı neticesi alınırdı. 

Baskıların bağlantı izi olmaksızın yapılabilmesi için çerçeve üzerine monte edilmiĢ 

taĢıyıcı ve mürekkep geçirici gözenekli bir yüzey gereklidir. Biz buna serigrafi 

baskıda Gaze veya elek bezi adını veririz.”
66

 

 

 

Resim 62 : Japon ġablon ve Japon Saç Eleği Örneği 
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Zamanla Japonya ve batı arasında ticaret ve seyahatin baĢlamasıyla Ģablon 

tekniği Çin ve Japonya dıĢında da geliĢmiĢtir. Ve sonunda saç destekli baskılar yerini 

ipek ağlara bırakmıĢtır.
67

  

 “Sonraları çok ince ipekten dokunmuĢ elekler kullanılmıĢtır. 19. yy 

sonlarında Amerika BirleĢik Devletleri‟ nde serigrafi baskı tekniği “Silk – Screen 

Process” ismiyle uygulanmıĢ. 1920‟ den sonra Avrupa‟da yaygınlaĢmıĢtır.”
68

  

Ġpek baskı tekniğinin ipek ve sentetik kumaĢlardan üretilen eleklerle ağaç ve 

metal çerçevelere gerilerek farklı renklerde ve desenlerin baskıların yapılabilmesi 

ancak 20. yüzyılda mümkün olabilmiĢtir. Bu geliĢmeyle beraber birçok ticari 

sonuçları da beraberinde getirmiĢtir. Yeni yapıĢtırıcılar geliĢmiĢ ipek üzerine prafin 

ile çizilen deseni bir tutkal solüsyon ile kaplanıp, tutkal kuruduktan sonra çözücü ile 

prafin temizlenir. Böylece açık kalan alanlara çeĢitli boylarla farklı yüzeylere baskı 

yapılabilmektedir. 1930 larda bu baskı tekniği yayın olarak kullanılmıĢ. Emülsiyon 

olarak adlandırılan, kapatıcı görevini üstlenen, ıĢığa hassas, kaliteli kimyasalların 

geliĢtirilmesi aracılığı ile ipek baskı yöntemi geliĢtirilmiĢ böylece fotografik 

imajların bir yüzeye aktarılması gerçekleĢmiĢtir.  

Elek baskı sistemi geçmiĢten bu güne değiĢerek ve geliĢerek gelmesine 

rağmen karıĢıktır ve ilgi çekici olmuĢtur. “Serigrafinin baĢlangıcı 17. Yüzyıl baĢları 

olarak kabul edilirken, sanatsal anlamda bu tekniğin kullanımı ya da yaygınlığı 1940‟ 

lı yıllardan sonradır.”
69

 1945 „lerden sonra gereken önemi kazanarak geniĢ uygulama 

alanları bulmuĢ, 1960‟ lı yılarda Pop-Art grafik sanatlarında yaygınlaĢmaya baĢlamıĢ 

ve sanat anlamında etkili örnekler verilmiĢtir. Böylece günümüze kadar geliĢerek 

gelmiĢtir.  
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GeçmiĢten bu güne baskı aĢamalarını geliĢmesi ile yaĢamı hızlandıran 

geliĢtiren ve ilerleten en önemli faktörlerden biri seri üretime yönelim olmuĢtur. Seri 

üretim beraberinde endüstriyi geliĢirmiĢ ve yaĢam biçimleri değiĢmeye baĢlamıĢtır. 

Daha hızlı üretime geçilmesiyle ekonomiyi hızlandırmıĢtır.  

 

Resim63 :  Sepya kağıt üzerinde serigrafi baskı (1) ile Japonya “Style Tay” geleneksel sanat 

Günümüzde serigrafi sanatsal anlamda çeĢitlilik kazanmıĢ ve değiĢik 

yöntemlerle seri üretimin dıĢına çıkılarak tek baskı ile özgün sanatsal iĢler üretilmeye 

baĢlanmıĢtır. ÇağdaĢ seramikçilikte serigrafi baskı tekniği, özellikle dekal 

çıkartmaların yapımında en çok kullanılan baskı yöntemlerinden biri haline gelmiĢtir. 

“Serigrafi endüstrisinde ve sanatsal uygulamalarda serigraf baskı uygulanam 

teknik alanları Ģöyledir. Dolaylı baskı, dekal; sırüstü, sıriçi, sıraltı baskılar. Doğrudan 

baskı; sıraltı ve sırüstü baskı. Sıraltı baskı; bisküvi üzerin, sırüstü baskı ; çiğ sır 

üzerine ve piĢmiĢ sır üzerine baskı olmak üzere çeĢitlere ayrılır.”
70

   

                                                 
70

 Kamuran karaağaç s.15 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

SERĠGRAF BASKIDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 

5.1. Elek Bezleri ve Gerdirme Sistemleri 

“Serigrafi baskıda renklerin kayma yapmadan üst üste oturmasında etkili 

olabilecek en önemli faktörlerden birisi de elek dokumanın çeĢididir.  

Baskıların bağlantı izi olmaksızın yapılabilmesi için, çerçeve üzerine monte 

edilmiĢ taĢıyıcı ve  boya geçirici gözenekli bir yüzey kullanılır. Önceleri saç telinden 

daha sonraları doğal ipekten elde edilen bu yüzey, bugün doğal ve sentetik 

elyaflardan yapılmakta ve “gaze” yani elek bezi denmektedir.”
71

 

Serigrafide, yapılmak istenen baskının yani desenin çeĢitliliğine, basılacak 

olan yüzeyin yapısına ( kumaĢ, seramik, ahĢap, metal v.b. ), baskı yapılacak olan 

mürekkep ya da boyanın özelliğine, baskı sayısına göre elek dokuma seçimi çok 

önemlidir. Uluslar arası standartlara göre serigrafi dokumaları, ipek dokumaları, 

sentetik dokumalar ve metal dokumalar için ayrı ayrı numaralandırılmıĢtır. Bu 

numaralar eleğin 1cm² sindeki iplik sayısını gösterir. Bununla beraber ipliğin niteliği 

ve kalitesi S ( smal- ince), M (medium –orta kalınlık),T (thick – kalın ), H ( heavy 

Duty – çok kalın) gibi harflerle simgelenmiĢtir. Ġplik kalınlıkları artıkça iplikler 

arasındaki boĢluklar yani mürekkep ve ya boya geçecek alanlar azalır.  

Porselen gibi emici olmayan ve kaygan yani yüksek ısıda piĢirilip 

sinterleĢmesi fazla olan seramik çamuru yüzeyine baskı yapmak için kullanılacak 

olan elek yüksek numaralı olmalıdır ki eleğin gözeneklerinden geçecek olan seram,k 

boyası gerekenden çok olup porselen yüzeyde yayılmalara ve kusmalara sebep 

olmasın. Aynı olay sırlı seramik fayans içinde geçerlidir.  

                                                 
71

 Sözen,a.g.e,15s 
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“Serigrafi elek bezlerinde dokumadan kaynaklanan olumlu ve olumsuz yönler 

baskıya doğrudan etki yapmaktadır. Elek bezlerinin gerginliklerinin ideal seviyede 

tutulması, atkı ve çözgüler arasındaki açıklığın büyük ve küçüklüğü, ilmek 

açıklıklarındaki düzen ya da düzensizlik, atkı ve çözgüler arasındaki açıklığın doksan 

dereceyi koruması baskıyı doğrudan etkilemektedir.Ayrıca ipliklerin sınırlı sayıda 

sıklıkla ve seyreklikle dokunması da yine dokuma türüne bağlıdır.”
72

  

“Doğal ipek elek bezleri; ipeğin en iyi kalitesinden yapılır. Titizlikle yapılan 

imalat sayesinde, muntazam iplik ve dokular elde edilir. Doğal ipekler serigrafi 

baskıda kullanılmamaktadır.”
73

 Bunun nedeni ise yapay malzemelerin daha kolay ve 

daha ucuz bulunabilmesidir. Doğal ipeğin dezavantajlarından biriside elek bezlerinin 

çabuk yıpranmasıdır. Solvent ve boyalara fazla dirençli olmadığı gibi, ipek doğal 

yapısından kaynaklanan pütürlü Ģablonun temizlenmesi olumsuz özellikler olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. 

 

Resim 64 :   ġekli büyütülmüĢ doğal ipek 

 

 

                                                 
72

 Karaağaç, a.g.e, 24s 
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 Ahmet AKGÜL, “Serigrafi Baskı Sisteminde Gaze Seçin Parametrelerinin Ġrdelemesi” Onilne 

Akademic journal of Information Technology, 2012, cilt:3 Sayı:7, s22 
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Sentetik ipekle dokunmuĢ elek; serigrafi baskı elekleri genellikle sentetik 

ipekten üretilmektedir. Naylon bezlerin yapısından dolayı kagan olması nedeni ile 

baskı iĢlemlerinin yapıldığı sırada boyanın gözeneklerinde kuramamasını 

sağlamaktadır. 

“Naylonun çok sık dokunabilmesi, baskı esnasında istenilen fotoğrafik 

görüntünün elde edilebilmesini sağlamaktadır. Baskı iĢleminden sonra boyanın 

yüzeyden temizlenmesi, yeni Ģablon aĢamasında emülsiyonu Ģablondan sökülmesinin 

kolaylığı. Ayrıca naylon Ģablon bezleri mekanik dayanımlarını yüksek olması nedeni 

ile baskıdaki fiziksel Ģartlara dayanım göstermektedir. Naylon bezlerin en önemli 

ayırıcı özelliği esnekliği ve dayanıklılığıdır. Bu üstünlüklerinden dolayı da seramik 

endüstrisinde çok sıklıkla kullanılmaktadır.”
74

 

 

 

Resim 65: Naylon dokuma ipek, 

                                                 
Karaağaç, a.g.e,25s 
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Sentetik bezlerden üretilmesinden dolayı alkalilere dayanıklılık 

göstermektedir. Yüksek uzama özelliğine sahip olması ve elastikliği ile dıĢ etkenlere 

dayanıklı hale gelmesini sağlamıĢtır.  “Sentetik iplikler temiz, yuvarlak, tek lifli iplik 

ve homojen yapıya sahip ipliklerdir. Bu özelliklerinden dolayı ideal mürekkep 

transferini imkân vermekte, kolay temizlenebilmekte ve kimyasallara karĢı 

dayanıklılık göstermektedir.”
75

   

Seramik alanında kullanılan naylon bezler mekanik dayanıklılığı açısında 

tercih edilmektedir. Seramikte kullanılan malzemelerin aĢındırıcı olmasından dolayı 

kullanımda tercih edilmektedir. Esnek olmasından dolayı yüzey üzerindeki hafif bir 

eğimde baskıya izi vermesinden dolayı da tercih edilmektedir. Bu en çok deri 

sertliğindeki seramik çamuru üzerindeki baskılarda olumlu sonuçlar alınması 

sağlayabilmektedir.  

Naylon elek bezinin olumsuz yönleri de vardır. Atmosfer koĢullarında 

etkilenirler, baskı esnasında raglenin gereğinden fazla basılması esnasında elek 

benzin esneme özelliğinden kaynaklı gerdirmede gevĢemeler olabilir. Buda baskı 

sırasında bize sorunlar yaĢatabilmektedir. Renklerin çakıĢmasına ve bozulmasına 

sebep olurlar. 

Polyester elek bezlerinde; “Seramik endüstrisinde serigrafi baskı 

kumaĢlarında renk çakıĢmasının gerçekleĢebilmesi, baskının problemsiz olması için 

seçilen elek bezinin esneme payına dikkat edilmelidir.  Polyester elek bezleri baskı 

esnasında ve sonrasında uzun süre gerginlik özelliğini korurlar. Gerdirmeye karĢı 

yüksek direnç gösterirler. Mekanik aĢınmaya karĢı direnç göstermelerine karĢın, 

iklim koĢullarına karĢı duyarlı olmadığı söylenebilir. Polyester elek bezlerinin, 

naylon elek bezlerine göre mekanik ve kimyasal dayanıma karĢı dirençleri daha 

azdır.” 
76
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 Akgül a.g.e, 22s 
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 Karaağaç, a.g.e,26s 
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Resim66:  Polyester ipek ( tek lifli) Resim 67: Polyester ipek ( çok Lifli) 

“Polyester gaze, naylon gaze benzer karakteristik özellikler gösterir, ancak 

gerilebilme oranı naylon dokumaya göre daha azdır. Ölçülerinin iyi korur, özellikle 

ıslakken hiç genleĢmez. Asitlere karĢı dayanıklıdır. Büyük ebatlı baskılara ve iyi poza 

tutması gereken iĢlere en uygun dokumadır. Çok telli oluĢu nedeni ile iplik kalınlığı 

düzensizdir. Sürtünmeye naylon ve tek telli polyester  gazeden daha az dirençlidir. 

Pigment baskılara elveriĢsizdir. Az sayıda baskı alınacak kalıplara uygundur. Ġnce 

baskılar için elveriĢsizdir”.
 
 

Maden iplikle dokunmuĢ elek bezleri; bronz paslanmaz çelik tellerden oluĢur. 

Mekanik dayanım ve fiziksel koĢullara dayanımı ve bezlerin tercih sebebidir.Ayrıca 

seramik ve cam yüzeylerde rölyef ve ya firit gibi kalın boya ve sır tabakalarını 

basımında çabuk gevĢemesi, kolayca bükülmesi ve kırılması dezavantajlı 

taraflarıdır.”
 77

 

Serigrafide yapılacak baskının niteliğine, basılacak yüzeyin yapısına, 

kullanılacak boyanın türüne ve baskı sayısına göre dokuma seçimi çok önemlidir. 

GeliĢi güzel seçilmiĢ dokuma çeĢidiyle yapılacak baskıdan olumlu sonuç almak 

zordur. Bu nedenle dokumaların üzerine basılmıĢ olan bazı verilerin veya dokuma 

kataloglarından verilen çeĢitli numara simgelerin iyi tanınması gerekmektedir. Seçim 

mutlaka bu verilere göre yapılmalıdır.”
 78
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 http://www.grafikerler.org/teknik-bilgiler/6409-serigrafi-baski-teknigi.html 
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 Sözen,a.g.e,24s 
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Uluslar arası standartlara göre yapılan numaralar vardır., dokumada 1 cm² ye 

düĢen iplik sayısı dokumanın numarasını verir. Elek sıklığını seçerken, kullanılacak 

amaca göre ve isteğe göre seçilmesi, yapılacak olan çalıĢmayı daha iyi 

sonuçlandıracaktır. Elek numaralarının 43 ten 2002 e kadar numaralarla gösterilen bu 

sayılar ipliğin niteliği ve kalitesini gösterir. Sayı numaralarının seçiminde iplik 

kalınlıkları arttıkça iplikler arası boĢluklar yani boya geçecek alanlar azalır buna 

karĢın baskı üzerinde oluĢan boya film tabakası kalınlığı artar.  

 

             S- TĠPĠ ĠPEK 

      Hafif  ĠĢler için ince lifli 

T – TĠPĠ ELEK 

Tekstil ve orta dereceli                                              

baskılar için orta kalınlıkta lifli 

 

 

HD TĠPĠ ĠPEK 

      Yüksek tirajlı iĢler için kalın lifli  

      Resim 68: Kalınlıklara göre ipekler 
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Fayans ya da cam gibi emici olmayan ve kaygan bir yüze baskı yapılırken 

seçilmesi gereken elek numarasının 150 ile 200 arasında seçilmesi gerekir. Böyle bir 

elekle ve tek baskı ile düzgün bir baskı elde edilebilir. Böyle bir baskıda düĢük 

numaralı eleklerin seçilmesi halinde eleğin iri gözeneklerinden geçecek olan boya 

miktarı gerekenden çok olacağından cam yüzeyinde yayılmalara ve kusmalara neden 

olur. Boyanın yüzeye fazla geçmesinden dolayı kenarlarında bozulmalara sebep olur. 

Tramı yüksek olan çalıĢmalarda numarası yüksek olan ipekler tercih edilmelidir.  

Kullanacağımız eleği seçtikten sonra yapmamız gereken eleğin nasıl 

gerileceğine ve gerginliğine karar vermemiz gerekmektedir. Serigrafi elekleri 

koĢullara bağlı olarak farklı biçimlerde gerilmektedir.  

Gerdirmede önemli olan noktalardan biri de eleğin basılacak olan resim ve 

Ģekli buna bağlı olarak da desende kullanılacak olan boya türüne göre uygun seçim 

yapılmalıdır. Çerçeve üzerine elek gerginliğini ayarlamak her aĢamada önemlidir. 

GevĢek olması durumunda pozlamada problem yaĢayacağımız gibi gergin olması 

durumunda baskı sırasında yırtılmalarla karĢılaĢılabilir. Aynı zamanda fazla gerdirme 

ipek ve naylon bezlerde esnekliğini kaybetmesine neden olabilir.   

Germe iĢlemi elle gerdirme, mekanik gerdirme, havalı gerdirme gibi farklı 

biçimlerde yapılabilir. 

Elle gerdirme küçük atölyelerde ve sınırlı sayıda yapılan çalıĢmalarda 

kullanılır. Elle gerdirme ahĢap çerçeve üzerine yapılabilir. Elek bezinin çerçeveye 

tutturma aĢmasında kıskaç, zımba teli ve geniĢ baĢlı çiviler v.b. elek bezini ahĢap 

çerçeveye sabitleyici materyaller kullanılır. 

 AhĢap çerçeveye germe iĢlemi yapılacağı sırada elek bezinin çerçeve 

boyutundan en az 6‟ Ģar santim daha büyük olması gerekir. Eleğe germe iĢlemi 

tamamlandıktan sonra kenarlarındaki fazla parçalar makas yada maket bıçağı ile 

kesilerek alınır.    
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“Germe iĢlemi çerçeve yüzeyine (ahĢap çerçeve) bir köĢeden baĢlayarak 

karĢılıklı germeler sonucunda, çerçeve kenarları ile 45° açı yapacak Ģekilde zımba 

yardımıyla tutturulur. Germe iĢlemi sonrasında çerçeve yüzeyine koruyucu bir 

malzeme ( beyaz tutkal veya lak malzemesi) sürülür. Buradaki amaç çözücülere, 

boyalara karĢı direnç, zımbaların paslanmaması ve ahĢap çerçevenin daha az 

deformasyonudur.”
79

  

 AhĢap gerdirmede çerçeve köĢelerinin birbirine iyi kenetlenmiĢ olması 

gerekir aksi halde baskı sırasında ve zamanla yıkaman ve baskı yapmaktan kaynaklı 

oynamalara bu da baskıda kaymalara neden olur.  

 

 

 

Resim 69: AhĢap Çerçeve Bağlantı ġekilleri 

 Gerilecek olan elek bezi çerçeveye göre boyutu hazırlanırken kesme 

iĢleminde makas yerine yırtma iĢlemi ile yapılmalıdır. Germe sırasında eleğin atkı ve 

gergilerinden sapmalar olacağı için makas yerine yırtma iĢlemi uygulanmalıdır. Elek 

bezi çerçeveye gerilmeden önce buruĢturulmadan ılık suda bekletilir. Bu iĢlem 

gerdirme esnasında kolaylık sağlayacağı gibi eleğin esnemesini de artırmaktadır.  
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 Karaağaç, a.g.e, 28s  
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 “Elek bir köĢeden özellikle sünme payının az olduğu köĢenin en dıĢ 

kısmından zımba ile tutturulur. . Zorlamadan beli bir gerginlikle ikinci köĢe 

zımbalanır. Ġki zımba arasındaki kenar boydan boya çerçevenin en dıĢ kısmından ve 

tuğla diziliĢi ile zımbalanır. Bundan sonra karĢı kenar önce tam ortadan gerdirilerek 

tutturulur, Bir sağa bir sola gerdirme iĢlemine devam edilir. BoĢta kalan iki kenardan 

önce ipek payı az olanı çerçeve kenarı boyunca tutturulur. Sonra karĢı kenar bir 

önceki kenar gibi iyice gerdirilerek zımbalanır. Bu gerdirme iĢlemleri sırasında elek 

sürekli ıslak tutulmalıdır. Elin kaymasını önlemek için de parmak sık sık suya 

batırılmalıdır.”
80

  

5.2. Eleğin Makine ile Gerilmesi 

 Germe iĢlemi elle gerdirmenin dıĢında daha sağlıklı ve doğru olan makine ile 

gerdirme tercih edilmektedir. Makine ile gerdirme daha çok endüstri alanında 

geliĢmiĢ olan yerlerde kullanılmaktadır. Zamanla teknolojinin geliĢmesi hızla 

fazlalaĢmakta ve böylece istenilen gerginlikte, elekler çok kısa sürede fazla sayıda 

elde edilmektedir. Germe iĢlemlerinde mekanik ve hidrolik germe iĢlemlerinde 

dikkat edilmesi gereken nokta germe iĢleminin yüzde ile belirlenen ( %2-3) gerilme 

payı iyi hesaplanmalı ve eleğe fazla gerginlik verilmemelidir. Aksi halde baskı 

esnasında yırtılmalara neden olabilir.  

 Mekanik germe iĢlemi yapılan makinelerde “atkı v çözgü yönünde gerdirme 

sağlar. Ekipman boyutlarına bağlı olarak aynı anda birden fazla çerçeve gerdirme 

olanağı vardır. aynı zamanda çerçevelerin açılı yerleĢtirmeleri de mümkündür.”
81
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Resim70 :   Havalı elek germe makinesi 

“Havalı gerdirme makinelerinde bir noktadan gelen hava kaynağına bağlı çok 

sayıda havalı kelepçelerden oluĢmaktadır. Bu kelepçeler birbirleri ile bağlantılı olup 

sayıları da çerçeve ebadına bağlı olarak değiĢmektedir. Gerdirme esnasında 

kelepçelere belli basınçta hava verilerek elek yüzeyinin gerdirilmesi sağlanır. 

Çerçevelerde aynı zamanda kelepçelere dayanarak germe ve çekme kuvvetinden 

faydalanmaktadır.”
82

  

Eleğin sabit metal ya da ahĢap çerçeveye tutturulmasında iki bileĢikli ya da 

çabuk kuruyan solüsyon türü yapıĢtırıcılar kullanılır. Portatif alüminyum 

çerçevelerde yapıĢtırmaya gerek yoktur, eleğin sıkıĢtırma kanalarına iyi 

yerleĢtirilmesi yeterlidir. 
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 Karaağaç, a.g.e, 30s 
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            Resim 71: Yeniden takılabilir çerçeve ve elek sistemleri 

 “Her üç dokunanında ayrı ayır gerilme özelliği vardır. En az gerilebileni 

ipektir. Her iki yönden de %2 gerilebilir. Ġpek yaĢken uzama oldukça artar. Polyester 

dokumalar ipekten daha fazla uzama yeteneğine sahiptir. Her iki yönden %3 

gerilebilir. Terylen nem aldığında, gerilme anında ıslatılmaz. Naylon gazellerde 

doğru gerileme ilk lak ve polyvinyl (polivinil klorür) tabakalarını sağlandığı, 

kusursuz baskı yapılabilmesi için birinci derecede önemlidir. Sağlam naylon gazeler 

her iki yönden %5 gerilmelidir. Gerilme anında ıslatılmaz.”
83

   

 

Resim 72: YapıĢkanın eleğe sürülmesi 
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 Muharrem ÖZEN, s30 



 

 

77 

 

5.3. Emülsiyon ve ġablon Hazırlama 

 “Emülsiyonlar, serigrafide kullanılacak malzemeye, yapılacak iĢe uygulama 

kolaylığına, maliyete bağlı olarak seçimi yapılan ayrıca çeĢitliliği olan bir 

malzemedir. Örneğin; solvent bazlı boya kullanılacaksa solvent bazlı emülsiyon, su 

bazlı boya kullanılacaksa su bazlı emülsiyon kullanılmalıdır. Ortak nitelikler taĢıyan 

çok çeĢitli emülsiyonlar vardır. Farklı renklerde, farklı çözücülere dayanırlıkları, 

temizlenmelerindeki kolaylıkları, pozlama süreleri duyarlaĢtırıcıları ve korunabilme 

sürelerinden dolayı farklılıklar taĢırlar.  

“Emülsiyonlarda genel olarak aranılan özellikler Ģöyle sıralanabilir: 

 Ġnce hatlarda ve çizgilerde çok iyi açılma. 

 Suya, tinere ve çeĢitli solventlere karĢı dayanıklılık. 

 Uzun sayıda baskı yapabilme imkanı. 

 Emülsiyon çekilmiĢ eleklerin üç ay sonra kullanılma imkanı. 

 HassaslaĢtırılmıĢ emülsiyonların üç aydan fazla bir sürede kullanılabilmesi. 

 Çevreye zarar vermeden kirletmeyen atıklar oluĢturmaları.”
84

 

 Eleğin gerilmesinden sonra emülsiyonun çekilmeden önce elek tamamen yağ, 

toz, leke, pas gibi artıklardan arındırılmıĢ olması gerekir. Aksi taktirde yüzeyde 

delikli yapılar emülsiyonu çekme esnasında yırtılmalara neden olabilir. Elek 

emülsiyon çekilmeden önce tamamen kuru olmalı ve su ile hiçbir Ģekilde temas 

edilmemelidir.  

 Emisyonun çekilmesi esnasında, emülsiyon karanlık bir ortam olması ya da 

sarı veya kırmızı ıĢıklı bir ortamda hazırlanası gerekmektedir. Kullanılacak miktar 

kadar emülsiyon hazırlamalıdır. Bunun içinde onda bir oranında hassaslaĢtırıcı 

katılarak sert bir cisimle ya da tahta bir aletle aynı yönde olmak suretiyle karıĢtırılır. 
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 Karaağaç, a.g.e, 33s 
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KarıĢtırma esnasında oluĢan hava kabarcıklarının gitmesi için iki saat karanlık bir 

ortamda bekletilir. Bekletilmeyen ve hemen uygulanan emülsiyonlarda eleğe 

uygulama aĢmasında hava kabarcıkları olacağından ve pozlama sonrasında su ile 

açılmasından dolayı emülsiyon bekletilmelidir. Ġki saat sonrasında emülsiyonu 

çekilen elek kuruması için karanlık bir ortamda ya da kurutma kabininde kurutulması 

gerekir. Emülsiyonu çekilen elek kurutma fırınlarında 25-30°C da yarım saat kadar 

kurutulmalıdır.   

 

ġekil 73 :  Kurutma fırını 

    “Hazırlanan emülsiyonlar, elek boyutuna uygun emülsiyon raglesi içerinde 

uygun miktarda konularak elek yüzeyine uygulanır. Emülsiyon çekme iĢlemi itina ile 

elek yüzeyine aĢağıdan yukarıya doğru hafif bastırılarak yapılmalıdır. Uygulamada 

elek ve ragle 60- 70 derecelik açılarla tutulmalıdır. Ġlk sürme iĢlemi baskı yüzeyine 

daha sonra da iç tarafına yapılır. Emülsiyonun elek yüzeyine sürülme kat sayısı, elek 

numarasına, emülsiyonun kıvamına, özelliğine, baskı iĢleminin niteliğine, malzeme 

vb. özelliklere bağlıdır. Eğer emülsiyon üç kattan fazla sürülecekse ikinci kattan 

sonra elek kurutulup tekrar sürülmelidir.”
85
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 Karaağaç, a.g.e, 35s 
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 Raglenin olmadığı yerlerde eleği yırtmayacak Ģeklide, bir cetvel ve ya gönye 

gibi ağzı kısmı düzgün olan malzemelerde çekilebilmektedir. Sürme esnasında 

zemine gazete serilmeli ve kenarlarına taĢan emülsiyonlar spatula veya karton 

parçasıyla alınmalıdır.  

 

Resim 74: Emülsiyon un ragleye dökülmesi 

 Emülsiyon çekilmeden birçok Ģablon kullanılmaktadır. Herhangi bir film 

tabakasına gerek kalmadan hayal edilen çalıĢmanın veya desenin emülsiyonu 

çekilmemiĢ elek yüzeyi üzerine aktarılır. Bu uygulamada özgür ve sanatsal 

uygulamalarda kullanılmaktadır.   

 Emülsiyon kullanılarak yapılan sanatsal çalıĢma ise, artık olan emülsiyonun 

sulandırılarak elek üzerine direk olarak uygulanmasıdır.  

Bir baĢka sanatsal çalıĢma ise; elek üzerine serbest elle çizilmesi veya desenin 

elek altına koyarak kopyalama yöntemi kurĢun kaleme çizilmesiyle desen 

oluĢturulmaktadır. Açık olan yerlerden istenilen rengin basımıyla baskı 

gerçekleĢtirilir.  

ġablon tekniğinde dolaylı baskı dediğimiz yöntemde ise; elek üzerine 

aktarılan grafiğin  baskı mantığıyla transferi sağlanmaktadır. Basılacak olan grafik 

elek yüzeyine uygun bir malzemeyle, yapıĢkan kağıt folyolar, çıkarma kağıtları veya 

plastik bantlar elek üzerine yerleĢtirilir.  
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Basılacak grafik eleğin dıĢ kısmına yapıĢtırılır ve baskı iĢlemi gerçekleĢtirilir. 

Film Ģeklinde hazırlanarak eleğe ısıtılarak ya da ütülenerek yapıĢtırılır ve baskı 

yapılır. Bu uygulamalar seramikte daha çok sanatsal uygulamalarda kullanılmaktadır. 

5.4. Desen ve Film Hazırlama 

Film hazırlama aĢamasında bilgisayarda ya da elle hazırlanmıĢ olan desenin 

siyah beyaz Ģekilde hazırlanması ve asetat ya da aydınger kağıdına çıktı alınması 

istenilen sonuca ulaĢımında en önemli etkendir.  

 “Pozitiflerin eleğe alınması gereken, yani basılması gereken resmin, Ģeklin 

yazının ya da fotoğrafın ıĢık geçiren bir yüzey üzerine hazırlanmasıdır. Bu yüzey 

asetat, cam, film, aydınger vb. maddeler olabilir. Bunda önemli olan pozlama 

sırasında ıĢık geçiren yüzey üzerindeki tasarımın elek üzerinde ıĢık alan ve almayan 

alanlar meydana getirmesidir.”
86

 

Serigrafi desen oluĢturmada basılacak olan desenin kaç renkte olduğuna karar 

verdikten sonra, her renk için ayrı film hazırlanması gerekmektedir. Her film ayrı 

ayrı eleklere pozlanarak renk sırasına göre baskı yapılmalıdır.  

“Renk ayrımı biten film mutlaka basılacak grafiğe uygun elek seçimine bağlı 

olarak uygun tram seçimiyle basılmalıdır. Fotoğrafik görüntü elde edebilmek, en inçe 

ayrıntıyı seramik yüzeyde görebilmek için genellikle 112 dpi=44 tramla yapılmalıdır. 

Cam yüzeyler için 72 dpi = 28 tramla çalıĢılması gerekmektedir. 

“Tram; bir Ģekil ya da lekenin yan yana gelen noktacıklardan oluĢmasıdır. 

cm‟ye düĢen nokta veya çizgi sayısıdır. 
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 Pekmezci, a.g.e, 72s 
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Tram seçimi cam yüzeylerde daha küçük olmalıdır, (tram değeri küçüldükçe 

nokta çapı büyümektedir). Cam yüzeylerinde boyanın kalın olarak basılmasındaki 

amaç hem örtücülük hem de çökertme gibi üçboyutlu forma dönüĢtürmelerde boya 

yüzeyinde açılmaları engellemektir.”
87

  

Çok renkli çalıĢmalarda hazırlanmıĢ olan filmlerin baskı esnasında 

kaymaması için ölçülendirmelerin doğru Ģekilde yapılması gerekir. Doğru 

ölçülendirme sonrasında her flimin dört bir kenarına akslar konularak, köĢelerde 

doğrusal akslar bırakılmalıdır. Filmin üst orta kısmında filimin adı, basım sırası ve 

rengi yazılmalıdır.  

“Pozlama masaları alttan ıĢık kaynaklı veya üstten ıĢık kaynaklı, vakumlu ve 

vakumsuz olarak çeĢitlendirilir. Pozlamada dikkat edilecek noktalar ise; ıĢık kaynağı 

alttan olan masalarda, film elek yüzeyine ters olarak Ģeffaf kağıt bantlarla köĢelerden 

tutturulur. Daha sonra elek ters çevrilerek yani film masa camına temas edecek 

Ģekilde bırakılır. Vakumlu masalarda çerçeve içindeki havanın alınması için (çerçeve 

içine) ince bir hortum bırakılır ve vakum kapağı kapatılarak pozlamaya geçilir. 

Buradaki amaç elek, film ve camın birbirine teması ve aradan ıĢık geçmemesine 

dikkat edilmesidir. Bazı masalarda elek üzerine keçe, kalın karton ve ağırlıkta 

konulmaktadır. Desen elek yüzeyine yerleĢtirilirken rakle payı düĢünülmeli ve desen 

tam ortaya yerleĢtirilmelidir. Pozlamada film temizliği, kırıĢmaması ve kırılmaların 

olmamasına dikkat edilmelidir.”
88
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 Karaağaç, a.g.e,  43s 
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 Karaağaç, a.g.e,, 45s 
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Resim 75 :  Emülsiyonu çekilen eleğin pozlama aĢaması 

 

5.5. Baskı ĠĢleminin Uygulanması 

 Baskı iĢlemi için yapılan elek hazırlıklarından sonra en önemlisi olan 

baskı yöntemidir. Baskı iĢlemi küçük atölye ve sanatsal çalıĢmalarda elle, baskı 

masalarında yapılırken fabrikalarda ve büyük iĢletmelerde bant üzerinde otomatik 

çalıĢan serigrafi makinelerinde yapılmaktadır.  
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ġekil 76:    Tambur baskı 

 

 

   ġekil 77: Serigrafi Baskı Hatı 
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“Baskı iĢlemi kısaca; eleğin baskı masasına tespiti boyanın elek iç yüzeyine 

konularak (desen üzerine gelmemelidir) ragle yardımıyla sıyrılması ve boyanın açık 

alanlardan baskı yüzeyine geçmesiyle gerçekleĢir.”
89

  

 

 

ġekil78 : Elle baskı serigrafi masası 

 

Baskı aĢamasında elek, baskı masasına doğru açı ile yerleĢtirilmelidir. Baskı 

esnasında eleğin gevĢemesi, oynaması ve yerinden çıkması durumunda baskı 

sırasında problem çıkacaktır. Elek doğru Ģekilde yerleĢtirildikten sonra baskı 

yapılacak olan alan desendeki akslara göre yerleĢtirilmelidir. Örneğin; 20x25 cm 

karo üzerine yapılacak baskının film boyutu 19,7x24,7 cm olmalıdır. Her bir 

kenardan 1,5 mm baskı payı bırakılmalıdır. 
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 Karaağaç, a.g.e,48s 



 

 

85 

 

 

 

ġekil 79 : Serigrafi elek masası 

Baskı aĢamasında boya eleğin iç yüzeyine dökülür ve ragle yardımıyla, 

bastırmadan kendi ağırlığıyla birlikte yüzeydeki boyayı desenini diğer tarafına 

taĢıyarak desenin gözeneklerinin boyayla dolması sağladır ve ragle 45 ile 75 

derecelik bir açıyla belli bir kuvvet uygulanarak tek seferde kendimize doğru çekilip 

boyanın yüzeye geçmesi sağlanarak baskı iĢlemi tamamlanır.  

“Raglenin boyutu ne olursa olsun iki elin tüm parmaklarınca kavranması 

gerekmektedir. Çok küçük ragleler tek elle tutulabilir. Eğer görüntü baskı tam olarak 

görülmüyorsa bunun birçok sebebi olabilir. Boya miktarı yetersiz olabilir, baskı 

kuvveti az uygulanıyor olabilir, ragle ağzından kaynaklanabilir yada eleğin tam 

açılmaması, jel artıklarının gözenekleri kapamasından da kaynaklanabilir.”
90
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 Karaağaç, a.g.e, 49s 
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ALTINCI BÖLÜM 

YAġ ÇAMUR ÜZERĠNE SERĠGRAFĠ UYGULAMASI 

GeçmiĢten bugüne birçok baskı teknikleri uygulanmıĢ bunların arasında 

serigrafi çok renkli bakı olanağı sağladığında sanatçılar tarafından tercih edilmeye 

baĢlanmıĢtır. Serigrafi için uygun ortam ve gerekli malzemeler tamamlandığında 

oldukça kolay olmaktadır. 

YaĢ çamur üzerine birçok transfer yöntemleri uygulanmakta olduğunu 

gördük. Transfer yöntemlerinden biri olan serigrafi, deri sertliğindeki yada daha deri 

sertliğine gelmemiĢ elle Ģekil verilebilen çamura kağıtta transfer yapıldığı gibi sadece 

serigrafi yöntemiyle de baskı yapılabilmektedir.  

YaĢ çamur üzerin baskıda, serigrafi yöntemindeki sıra aynen uygulanır. 

Kenarları birbirine iyi geçmiĢ ahĢap elek çerçeve üzerine baskı yapmak istediğimiz 

daha doğrusu boyamıza uygun olan elek numarası seçilir ve elek bezi ahĢap  çerçeve 

üzerine uygulamadan önce ılık su ile ıslatılır. Bunun yapılmasının nedeni ise eğer 

elek bezinde kırıĢma varsa germe esnasında potluk yaratmasın ve ıslak olan eleğin 

esneme payından yaralanılarak elek bezi uygulama sonrasında daha gergin olmasını 

sağlamaktadır.  

 
 

Resim80 : Elek bezinin ahĢap çerçeveye gerilmesi 
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Elek bezinin gerilmesi sırasında „L‟ Ģeklinde zımba ile tutturulur ve diğer taraf 

gerdirilerek zımbalanır. Elek zımbalanmadan önce ahĢap üzerine tutkal yada 

yapıĢtırıcı bir madde sürülerek de germe iĢlemi yapılabilir. Zımbalama iĢlemi 

bittikten sonra zımbalanan alan üzerine tutkal geçilebilir. Bunu yapmamızın nedeni 

ise su ve boya gibi maddelerin aralara kaçmasını önlemek ve baskı esnasında eleğin 

gerilerek gevĢemesini sağlamaktır. 

YaĢ çamur üzerine baskıda su ile karıĢtırılan boyalar kullanılacağından 

emilsüyonun tiner bazlı olmasına gerek yoktur. Su bazlı olan emülsiyon iĢimizi 

görecektir. Emülsiyonu hazırlarken hassalaĢtırıcısını 10/1 oranında koymamız 

gerekmektedir az koyduğumu taktirde pozlama sonrasında bile emülsiyonların 

döküldüğünü görebiliriz. Hazırlanan emülsiyon karıĢımında tahta kaĢık kullanılmalı 

ve mümkünse karanlık yada kırımızı ıĢık olan odada karıĢtırılması gerekir. 

Kullanabileceğimiz kadar hazırlamamız emülsiyonun daha sağlıklı olmasını 

sağlayacaktır.  

Emülsiyonun sürülmesinde dikkat edilmesi gereken noktalardan biride 

emülsiyonun elek bezi üzerinde çok kalın olmamasıdır. Ġyi sıyrılması hem  kurumada 

hemde pozlama sırasında, bize avantaj sağlamaktadır. Kalın çekilen emülsiyon zor 

kuruduğu gibi eleği her yıkamada emülsiyon dökülmektedir. Pozlama sırasında tam 

sertleĢmeyen emülsiyon desenin bozulmasına neden olur. 

 

Resim81: Emülsiyonu kalın çekilen eleğin suyla yıkanmasından sonra  
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Pozlama masasını oluĢtururken, masa boyutumuzu kullanacağımız elek 

boyutundan büyük tutmamız gerekmektedir.  Masa derinliğinin ise 25 veya 30cm 

olması yeterli olacaktır.  

 

Resim82 : Pozlama masası 

Pozlama için hazırlanan desen aydıngere çıktı alınacağı gibi pozalmanın daha 

sağlıklı olması için asetata çıktı alınması pozlamanı daha net olmasını sağlamaktadır. 

Pozlamada koyu olan alan, eleğe  yapıĢacak Ģekilde yerleĢtirilmeli ve pozlanmalıdır.  
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Resim83 : Desenin pozlama masasına yerleĢtirilmesi 

Pozlama sırasında eleğin cama iyice yapıĢması için ve daha net pozlama 

yapabilmek için elek içerisine eleğin iç hacmi kadar cam koyulmalıdır. Cam ile elek 

arasına gazete kağıdı ya da siyah bir malzeme konulmalı ve sonrasında elek, desen 

ve camın iyice öpüĢmesi için en az 10 kg ağırlığında ağırlık koyulması gerekir ve 

pozlama iĢlemi 20 dakika kadar yapılır.  

 

Resim84 : Pozlama aĢaması 
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Pozlaması yapılan elek bekletilmeden yıkamaya götürülür ve ıĢık almayan 

emülsiyon dökülmesi için su tutulur. Açılan elek önce gazete kağıdı ile kurutularak 

suyu alınır ve baskı için iyice kuruması beklenir. 

YaĢ çamur üzerine baskı aĢamasında çamur istenilen kalınlıkta açılır. 

Çamurum deri sertliğinde olmaması baskı esnasında eleğe yapıĢmasına neden 

olacağından baskıdan önce bünye üzerine sabitleyici ya da az miktarda saç spreyi 

uygulanabilir. Bu iĢlem eleğin bünyeye yapıĢmamasını sağladığı gibi gözeneklerin 

tıkanmasını da önleyecektir.  

 

Resim 85: Baskı aĢaması 

 

Resim 86: Seramik çamurun ince olarak 

açılması 

 

Resim 87: Baskı aĢaması 
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Resim 88: YaĢ çamur üzerine desenin basılma sonra Ģekillendirilmesi 

Basılan yaĢ çamur istenilen Ģekilde bükülerek Ģekil verilebilir. YaĢ çamur 

üzerine serigrafideki amaç desenin bünye üzerine düzgün çıkması ve baskı 

sonrasında çamura istenilen Ģeklin verilebilmesidir.  
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Baskı sırasında çamura önce doku verilmiĢ ve iki tür baskı çalıĢması 

yapılmıĢtır. Baskı esnasında raglenin basım gücüne bağlı dokular kaybolmuĢtur. 

Resim 91‟ de baskı kobalt oksit ve transparan sırın birleĢmesi ile baskı yapılmıĢ ve 

yukarı taraf tek baskı, aĢağıdaki taraf ise üç baskı yapılmıĢtır. Elek numarasını 77 

olmasından kaynaklı tek baskıda boya tam olarak geçmemektedir. O yüzden tek 

baskıda daha silik bir görüntü elde edilmiĢtir.   

 

Resim 89: YaĢ çamur üzerine baskının 1020°C de piĢirimi 
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Resim 90: Deri sertliğindeki döküm  çamuru üzerine Serigrafi  baskının kalıp 

yöntemi ile Ģekillendirilmesi, 25 Ø 1200°C, 2009 
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Resim 91: YaĢ döküm çamuru üzerine serigraf baskı, 33 cm 1200°C, 2009 
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Resim 92: YaĢ döküm çamuru üzerine serigraf baskı, 42x31 cm 1200°C, 2009 

“2009 Muammer ÇAKI Seramik YarıĢması Sergileme” 

 

 

Resim 93: YaĢ  çamuru üzerine iki renkli serigraf baskı, 35x25 cm 1050°C, 2013 

 



 

 

96 

 

 

Resim 94: YaĢ çamuru üzerine serigraf baskı, 31x26x6,5 cm 1050°C, 2013 
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Resim 95: YaĢ çamur üzerine kırmızı çamurla serigraf baskı 10Ø x 20cm 

1050°C. 2013 
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Resim 96: YaĢ çamur üzerine serigraf baskı uygulaması  

ve Ģekillendirme 
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Resim 97: YaĢ çamur üzerine serigraf baskı uygulaması ve torna ile 

Ģekillendirme, 30Ø x 9 cm 1050°C. 2013 

 

 

 



 

 

100 

 

 

 

Resim 98: YaĢ çamur üzerine serigraf baskı uygulaması ve torna ile 

Ģekillendirme, 8Ø x13 cm 1050°C. 2013 
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Resim 99: YaĢ çamur üzerine serigraf baskı uygulaması ve torna ile 

Ģekillendirme, 25Ø x 4cm 1050°C. 2013 
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Resim 100: YaĢ çamur üzerine serigraf baskı uygulaması ve kalıp yöntemi ile 

Ģekillendirme, 20Ø x 7 cm 1050°C. 2013 
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Resim 101: YaĢ çamur üzerine serigraf baskı uygulaması ve torna ile 

Ģekillendirme, 17Ø x 16cm 1050°C. 2013 
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Resim 102: YaĢ çamur üzerine serigraf baskı uygulaması ve Ģekillendirme, 

17x 11 x 6cm 1050°C. 2013 
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Resim 103: YaĢ çamur üzerine serigraf baskı uygulaması ve torna ile 

Ģekillendirme, 31Ø x 12cm 1050°C. 2013 

 

YaĢ çamur üzerine baskı sırasında 32 – 62- 77‟ lik elek numaraları denemiĢ, 

32‟  lik elek numarası ile yapılan baskıda gözeneklerin daha geniĢ olması ve 

basılacak bünyenin yaĢ olmasından kaynaklı boyaların dağılmasına ve densin bozuk 

çıkmasına neden olmuĢtur. 32‟ lik elekle baskı yaparken boyanın ya da oksitin yoğun 

olması gerekmektedir. Bunun içinde boyanın içerisine griselin koyulması boyanın 

yoğunluğu arttırdığı gibi desenin dağılmamasını ve bünyeye tutunmasının 

sağlamıĢtır.( Resim : 103) 
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Resim 104: YaĢ çamur üzerine serigraf baskı uygulaması ve Ģekillendirme, 

44x 30 x 22cm 1050°C. 2013 
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SONUÇ 

Bu tez çalıĢmasında, yaĢ çamur üzerine yapılan baskı örnekleri incelenmiĢtir. 

Seramikte dekorlamanın bir parçası olan baskı, farklı yöntemlerle ve farklı bünyelere 

uygulanmasıyla özgün eserler yaratma olanağı sağlamıĢtır.  Serigrafi,  piĢmiĢ seramik 

bünye üzerine baskı yapılabildiği gibi piĢmemiĢ bünye üzerine de baskı  yapılabilme 

olanağı sunmaktadır. Sanatsal anlamda daha özgün eserler çıkartmak için değiĢik 

bünyeler ve tekniklerle serigrafi çalıĢmaları yapılmaktadır.   

Tez çalıĢması kapsamında yaĢ çamur üzerine baskı çeĢitlerinden “serigrafi” 

ele alınmıĢ ve yaĢ bünye üzerine serigrafi yoluyla baskılar yapılmıĢtır. ÇalıĢmalar 

sırasında farklı seramik çamurları denenmiĢ,  çamura baskı aĢamasında karĢılaĢılan 

problemlerle farklı çözüm yolu arayıĢına gidilmiĢtir. Ayrıca farklı boyalar ve astarlar 

denenerek en uygun elek numarası belirlenmiĢ, baskı sırasında çeĢitli bünyeler ve 

boya kalınlıkları denenmiĢtir.  

Alınan sonuçlara göre serigrafi baskıda, kullanılan elek numarası ve boyanın 

öğütülmesi baskı kalitesini etkilemektedir. Baskı sırasında astar kullanımında elek 

numarası küçültülmeli, iyi öğütülmüĢ sır altı seramik boyası için elek numarası 

büyütülmelidir. Boyanın elekten az geçmesi desenin silik ve eksik çıkmasına, 

boyanın çok geçmesi desenin dağılmasına, eleğin bünyeye yapıĢmasına ve boyanın 

kuruma aĢamasının gecikmesine neden olmaktadır.  

 Sonuç olarak, yapılan araĢtırma ve denemeler yaĢ çamur üzerine serigrafi 

baskının kolay ve hızlı bir teknik olması ve seramik esere sanatsal anlamda 

kazandırmıĢ olduğu estetik değerlerden dolayı farklı ve özgün ürünler çıkartmamızı 

sağlamıĢtır.   
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EKLER 

Absorbe Etmek: Emmek, içine çekmek, içine almak. 

Arap zamkı: Akasyadan elde edilen bir zamk, zamkıarabi. 

Asetat Kâğıdı: ġeffaf plastik kâğıt. 

Bezir yağı: Keten tohumundan çıkarılan ve yağlı boya yapmak için içine renkli 

maddeler katılan, çabuk kuruyan bir yağ.. 

Dekal Kâğıt: Dekal kâğıtları; porselen, çelik, emaye, cam, seramik, fayans, vitrifiye 

ve benzeri ürünlerin üzerine baskı yapmak amacıyla üretilmiĢ çıkartmalardır. 

Drawing Fluid: Ġpek baskıda elek üzerine doğrudan fırça yardımıyla çizim yapmayı 

sağlayan çizim sıvısı.  

Endirekt: Dolaylı. 

IĢığa Duyarlı Emülsiyon: Ġçersinde ıĢık görünce değiĢen gümüĢ tuzları (gümüĢ 

klorür, gümüĢ iyodür, gümüĢ bromür) bulunan karıĢım. 

Ġnkjet Yazıcılar: Mürekkebi püskürterek kâğıt üzerine aktaran yazıcılardır. 

Lak: "Rhus verninicifera" denilen ağaçtan çıkarılan rengin madensel tozlarla 

karıĢtırılmasından elde edilen saydam bir boya. 

Lateks: Doğada bulunan, birçok bitkinin salgıladığı ve hava ile karĢılaĢtığında 

katılaĢan sütlü bir bitki özütüdür. Lateks karmaĢık bir sıvı bileĢimidir ve içerisinde 

protein, niĢasta, Ģeker, yağ, sakız, reçine gibi birçok madde bulunur. 

Lazer Yazıcı: Bu yazıcılar kâğıt üzerinde Ģekil oluĢturabilmek için lazer teknolojisi 

kullanırlar. Toner, kâğıda bir tür ısıtma tekniği ile birlikte uygulanmaktadır. 

Litografi: Kalker bir taĢ üzerine, yağlı bir madde ile çizilmiĢ yazı ve resimleri basma 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F_klor%C3%BCr&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F_klor%C3%BCr&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F_klor%C3%BCr&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F_iyod%C3%BCr&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F_brom%C3%BCr&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Protein
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%9Fasta
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeker
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C4%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sak%C4%B1z
http://tr.wikipedia.org/wiki/Re%C3%A7ine
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suretiyle çoğaltma sanatı, tas basması. 

Monotip: Tek bir baskı olanağı veren baskı tekniğidir. 

Paperclay: Kâğıt katkılı çamur 

Pottery Tissue: Seramik yüzeye görüntü aktarmaya yarayan ince transfer kağıdı. 

Pozlandırma: Gerekli ıĢığın film düzlemi üzerine düĢürülmesi iĢlemidir.  

Rakle: Sıyırıcı. 

Refrakter: Yüksek ısıya dayanıklı. 

Stand Bezir Yağı: Önceden polimerize edilmiĢ bezir yağı. Tempera tekniğindeki 

emülsiyonlar, pigmentlerden elde edilen renkler ve resim medyumları için bağlayıcı 

bir malzemedir. Elastik ve dayanıklı bir tabaka sağlar. 

Terebentin: Terebentinli reçinelerden çıkarılan ince, renksiz ve eterli boyadır. 

Yağlı boya üretiminde ve inceltilmesinde kullanılır 

Trisodyum Fosfat(Na3PO4): Suların yumuĢatılmasında, temizlikte ve paslanmaya 

karĢı kullanılan önemli bir fosfat bileĢiğidir. 

Vaks: Yağ-mum karıĢımı, uygulandığı yüzeye su geçirmezliği sağlayabilen katı 

yağdır. 

Polyuinyl (polovini): IĢığa ve ısıya duyarlı hassas malzeme 
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