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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Çukur baskı tekniği de grafik sanatların çoğaltma esasına dayanır. Çukur baskı
tekniğinin grafik sanatlarla olan en temel ortak özelliği budur, bunun yanında özgündür ve
boya resminin tüm özelliklerini taşır. Çalışma aşamasında bazı uygulamalarda tekniğin
getirdiği umulmadık güzellikte sonuçlar alınabilir. Çeşitli örnekleri inceleyerek, çeşitli
teknikleri uygulayarak siz de güzel sonuçlar alabilirsiniz.
Bu modül ile uygun ortam sağlandığında; “Baskı Sanatları”nın temel tekniklerinden
biri olan “Çukur Baskı Tekniği”ni uygulamalı olarak yapabilecek beceriyi kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ


Belirlenen bir konuda gravür baskı tekniğe uygun desen hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yüksek baskı ile çukur baskı arasındaki farkı araştırınız.



Ünlü gravür sanatçılarını ve eserlerini inceleyiniz.

1. ÇUKUR BASKI TEKNİĞİ
1.1.Tanımlar
Çukur baskı yüksek baskının tam tersidir. Görüntü kalıbın çukur yerlerinde bulunur ve
boya kalıbın çukur yerlerindedir. Kâğıt kalıbın çukur yerlerinden boyayı alarak görüntüyü
ortaya çıkartır.

Fotoğraf 1.1: Baskı atölyesi

Fotoğraf 1.2: Baskı atölyesi
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1.2. Çukur Baskının Tarihi Gelişimi
Antik Çağda kuyumcuların kazıma tekniğinde bakır plakalar üzerine yaptıkları
çalışmalar sanatçılara çoğaltma tekniğinde yeni ufuklar açmıştır. Bakır yönteminden yola
çıkarak ilk sanatsal amaçlı metal kalıp kullanımının ise 15. yy.’da Avrupa’da başladığını
görüyoruz. Bu dönemin önemli isimlerinden Lucas Granach ve Albrecht Dürer, dini kitaplara
çizdikleri resimleri metal ve ağaç kalıp kullanarak ilk üretimlerini vermişlerdir. Böylelikle bu
tür resimlerin çoğaltımı Rönesans’ı da beraberinde getirmiştir. 17. yy’a gelindiğinde
Rembrandt’ın yine dinsel konulu çalışmalarını görüyoruz. “Aydınlanma” süreci ile dünyada
yaşanan yeni oluşumlar, sanatın her alanında olduğu gibi gravür tekniğinde de yaşanmıştır.
Tahta Baskı ve Oyma sanatının gelişimi ile yaşanan Ekspresyonist eğilimlere alternatif olarak
Gravür çalışmaları da artmaya başlamıştır. 20. yy’a gelindiğinde ise teknoloji ve savaşların
hâkimiyetinde grafik sanatlarına olan ilgi artmış ve baskı sanatları öne çıkmıştır. Özellikle
Gravür ve Yüksek Baskı teknikleri, toplumsal işlevinin daha yaygın olması nedeniyle
sanatçıların daha çok tercih ettikleri bir uygulama alanı haline gelmiştir.

Fotoğraf 1.3: Albrecht Dürer, “Yakaran Eller”, 1508, gravür
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Fotoğraf 1.4: Albrecht Dürer, “İsa’nın Doğuşu”, 1504, gravür

Fotoğraf 1.5: Rembrandt Van Rijn, “İsa Vaaz Ederken”, 1652 dolayları, gravür

Çukur Baskı tekniğinin Türkiye’de kullanımına ise ilk olarak Cumhuriyet öncesi II.
Abdülhamit Döneminde azınlıkların yaptıkları denemelerde karşılaşıyoruz. 1882’de Osman
Hamdi Beyin girişimiyle kurulan Sanayi-i Nefise Mektebi’nin Gravür atölyesinde Hoca Ali
Rıza’nın yaptığı Baskı resim eserler dönemin ilk akademik sanat çalışmalarıdır.
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1.3. Kullanılan Araç Gereçler ve Özellikleri
Gravür baskı tekniğinin uygulanmasında kullanılan temel araç ve gereçleri gravür
plakalar, çengel uç, raspa, çelik kalem, mıskala, biley taşı, zımpara, asit ve su küveti, asit,
asfalt, üstübeç, merdane, yün keçe, baskı kâğıdı, matbaa mürekkebi, pasta, baskı presi olarak
sıralamak mümkündür.
Uygulanan gravür tekniğine göre ihtiyaç duyulan malzeme, araç ve gereçlerde
değişiklilik ve çeşitlilik göstermektedir.


Çelik kalem (burin/büren): Ucu kare veya baklava kesitli olup, sap kısmı
gövdeye göre 30 derecelik bir açı ile yukarı doğru dönüktür. Uç kesiti ise 45
derecelik bir açı meydana getirir. Birçoğunda gövdenin üst kısmı düz, alt
kısımları ise uçların özelliğini belirleyen yuvarlak, düz, oval biçimlere sahiptir.
Adlarını ise uçlarının özelliğinden alan bu kalemlerin değişik çeşitleri vardır.

Fotoğraf 1.6: Çelik kalem (burin/büren)



Mıskala: Sivri ucu hafifçe yukarı doğru kalkık, gövde kesiti oval olan çelik bir
alettir. Mıskala, metal kalıp üzerindeki istenmeyen hafif çizgileri ezerek silmeye
ve pürüzlü yüzeyleri parlatmaya yarar.
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Fotoğraf 1.7: Mıskala



Sıyırıcı/raspa: Kenarları keskin, uç kısma doğru sivrileşen ve kesiti üçgen olan
çelik bir alettir. Sıyırıcı, levha yüzeyinde çelik kalemlerin çizgi bitiminde
bıraktığı çapakların alınmasında, istenmeyen çizgileri sıyırarak yok etmede
kullanılır.

Fotoğraf 1.8: Sıyırıcı



Çengel uç: Kıvrık olan keskin ucu, çekme hareketi ile levha yüzeyini kazımaya
yarar. Levha kesme işleminde kullanıldığı gibi rastlantısal çizgilerin, diğer bir
deyişle denetimi olanaksız çizgilerin oluşturulmasında kullanılır.



Dişli bıçak (Wiegeeısen): Kuru leke kazı (mezzotint) tekniğinde kullanılan
ahşap saplı, yumuşak bir eğimle keskinleştirilmiş kavisli ağzı olan, birbirine
yakın yiv ve setlerden oluşan bir bıçaktır. Dişli bıçak, metal plaka yüzeyine
bastırılarak sağa ve sola sallandığında yüzeyde ince noktacıklar dizisi bırakır.

Fotoğraf 1.9: Dişli bıçak
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Dişli kalemler (roultt): Üzeri nokta, dikey ve çapraz çizgilerle oluşturulmuş,
ekseninden geçen sapa monte edilmiş, kolay döner bir silindirdir. Metal levha
yüzeyinde oluşturduğu dokular kalem işi görüntüsünü hissettirir. Dişli kalemlerin
silindirik ve konik formda olanları da vardır.

Fotoğraf 1.10: Dişli kalemler (roultt)



Merdaneler: Deri, jelâtin, kauçuk gibi sert ve yumuşak değişik malzemelerden
yapılmıştır. Boyları 5 cm’den 60/70 cm’e; çapları 2 cm’den 20/30 cm’e kadar
olabilir.

Fotoğraf 1.11: Merdaneler



Plakalar: Çinko, bakır, alüminyum veya sac gibi metaller kullanılabilir. Dam
çinkosu (her iki yüzeyi de açık ve yumuşaktır), klişe çinkosu (kalınlığı 0.5
mm’den 3 mm’e kadar değişir), eczalı çinko (Önü veya her iki yüzü de
eczalıdır.) çinkolardır.



Nitrik asit: Sanayide kullanılan yakıcı bir asittir.



Kâğıtlar: Baskı yapılacak kağıdın gramaj olarak ağır ve kalın olması önemlidir.
İnce ve hafif gramajlı kağıtlar, baskı anında presin ve kalıbın basıncına
dayanamayıp zedelenir veya kalıba yapışarak yırtılabilir. Bu nedenle baskı
kâğıdının; 250 veya 300 m² gramaj (bir tabaka kâğıdın ağırlık birimi) ağırlığında
karton cinsi kâğıt olması ve suya dayanıklı olması gereklidir.
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Baskı presi: Gravür presi olmadan metal kalıpla baskı yapmak mümkün
değildir. Basit bir matbaa makinesi olan pres, iki önemli parçadan oluşur. 1.
baskı silindirleri, 2. baskı tablası. Baskı silindirleri, çevirme koluyla ileri geri
hareket ettirilerek tablayla eş zamanlı çalışırlar ve baskının gerçekleşmesini
sağlarlar. Tabla ise, üzerine metal kalıp ve kağıdın konulmasını sağlar ve üstteki
silindirle eş zamanlı hareket ederek baskının gerçekleşmesini sağlar.

Ayrıca presin üzerinde bir kalınlık ayar kolu vardır. Metal kalıbın ve kâğıdın kalınlığına
göre kalıbın üzerine uygulanacak basıncın ayarının bu kolla yapılması gerekir. Kalınlık ayarı
çok fazla yapılırsa kalıp, silindirle tabla arasında ezilebilir ve boya çukur bölgelerden çıkarak
kâğıdın üzerine yayılır, baskı bozuk çıkar. Çok seyrek yapılırsa kalıp, silindirle tablanın
arasından sıkışmadan geçeceği için resim silik çıkacaktır.

Fotoğraf 1.12: Gravür baskı presi

1.4. Deseni Çukur Baskı Tekniğine Uygun Çizgisel Çalışma
Baskı yapılacak tasarım kâğıda çizilir. Koyu, açık ve gri değerler genellikle tarama
çizgiler halinde yapılır. Çukur baskının yüksek baskıdan farkı büyük lekelerin dışında daha
detaylı ve ince çizgilerin çalışılabilmesidir. Resim, normal bir resim kâğıdına çalışılabileceği
gibi doğrudan kalıbın üzerine de çalışılabilir.
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Resim 1.1: Çukur baskı tekniğine uygun desen çalışması

Resim 1.2: Desenin çukur baskısı yapılmış hali
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Resim 1.3: Çukur baskı tekniğine uygun desen çalışması

Resim 1.4: Desenin çukur baskısı yapılmış hali
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda istenilen modelin çukur baskı tekniğine
uyarlanabilecek desenini çizebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Bilgilerinizi gözden geçiriniz.
 Araç gereçlerinizi hazırlayınız.

 Atölye önlüğünüzü giymeyi
unutmayınız.

 Modelinizi hazırlayınız.

 Modeli hazırlarken doğal ve
yapay objeler kullanabilirsiniz.
 Modelin sizden uzaklığına
dikkat ediniz.

 Kâğıt ölçüsünü belirleyiniz.

 Kâğıt ölçüsüne göre çiziminiz
orantılı olmalıdır.

 Modelinizin yapısal özelliklerini ve açık koyu
değerlerini dikkate alarak inceleyiniz.

 Modelin yapısal özelliklerini
dikkate alınız.

 Deseni tekniğe uygun çizgisel değerleriyle
karakalem ile çalışınız.

 Baskının çizgisel olacağını
unutmayınız.
 Oyulacak yerlerin boya
alacağını dikkate alınız ve buna
göre açık koyu değerlerini
belirleyiniz.

 En az üç tane eskiz çiziniz.
 Seçtiğiniz eskizi kullanmak istediğiniz duruma
göre siyah ve beyaz ya da renkli olarak çalışınız.
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 Renklendirme işlemini de
çizgisel olarak yapınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Çukur baskı ……………… tam tersidir.

2.

Bakır yönteminden yola çıkarak ilk sanatsal amaçlı metal kalıp kullanımının
……………………… başladığını görüyoruz.

3.

Türkiye’de çukur baskının ilk kullanımına, cumhuriyet öncesi ……………………….
döneminde azınlıkların yaptıkları denemelerde karşılaşıyoruz.

4.

……………………….., ucu kare veya baklava kesitli olup, sap kısmı gövdeye göre 30
derecelik bir açı ile yukarı doğru dönüktür.

5.

……………….., metal kalıp üzerindeki istenmeyen hafif çizgileri ezerek silmeye ve
pürüzlü yüzeyleri parlatmaya yarar.

6.

………………………….., kenarları keskin, uç kısma doğru sivrileşen ve kesiti üçgen
olan çelik bir alettir.

7.

Çengel uç: Kıvrık olan keskin ucu, çekme hareketi ile levha yüzeyini ……………….
yarar.

8.

Dişli kalemler (roultt), üzeri ……………………….. çizgilerle oluşturulmuş,
ekseninden geçen sapa monte edilmiş, kolay döner bir silindirdir.

9.

………………, deri, jelâtin, kauçuk gibi sert ve yumuşak değişik malzemelerden
yapılmıştır.

10.

………………. çalışmalarında plaka olarak çinko, bakır, alüminyum ve sac gibi
metaller kullanılabilir.

11.

Kâğıtlar: Baskı yapılacak kağıdın gramaj olarak ………………….. olması önemlidir.

12.

Basit bir matbaa makinesi olan pres, iki önemli parçadan oluşur. 1. …………………..,
2. Baskı tablası.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile desenin gravür baskı kalıbını hazırlayarak tekniğe uygun
baskısını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çukur baskı tekniğinin, endüstriyel açıdan hangi baskılar için kullanıldığını
araştırınız.



Çukur baskı tekniğinde, kalıp asidin içinde aşındırılırken hangi sağlık kurallarına
dikkat etmek gerektiğini araştırınız.

2. ÇUKUR BASKI TEKNİĞİNİ UYGULAMA
Çinko, bakır, çelik, pirinç gibi metal plakaların kullanılabileceği bu baskıda, metalin
işlenme yöntemlerine göre farklı teknikler uygulanmaktadır.


Asitsiz teknikler: Metal kalıba asit kullanılmadan yapılan baskı teknikleridir.

Drypoint (kuru uç, tığ kalemle kazıma): Metal kalıp yüzeyine sivri uçlu
bir aletle çizgi ve doku oluşturularak yapılan kazımadır. Burada önemli
olan herhangi bir kimyasal işlem uygulamadan yapılan yüzey çalışmasıdır.
Metal yüzeyde oluşturulan çukur çizgi ve dokulara boya verilip temizlenir
ve nemlendirilmiş özel kâğıtlara basılır.

Fotoğraf 2.1: Soğuk kazı (drypoint)
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Fotoğraf 2.2: Rembrandt Van RIJN’e ait drypoint ve engraving tekniğiyle çalışılmış bir gravür



Engraving (kazıma/oyma gravür): Pirinç veya bakır plaka üzerine oyma
aletleri kullanarak, sert darbeler ile keskin ve ince çizgiler elde edilir.
Farklı uçlu oyma aletleri ile farklı kalınlıkta çizgiler oluşturulur. Paralel ve
çapraz çizgiler ile tarama yapılarak ton geçişleri sağlanır. Bunun yanı sıra
noktalar ve küçük benekler de aynı etkiyi verir.



Crible (kalburlama gravür): Bu teknikte, levha üzerine çeşitli boyutta
tokmak veya çekiçle vurulması vasıtası ile farklı büyüklük ve dokuda
noktalar, çentikler yaratma esasına dayanır. Açık tonlu bölgeler çentiklerin
bir araya kümelenmesi ile yaratılırken, daha koyu alanlar seyrek
gruplamalar ile oluşturulmaktadır.
Sadece bu teknik kullanılarak yapılmış bir esere rastlamak pek de olası
değildir. Günümüzde bu teknik genel olarak aşındırma ve gravür ile
birleştirilerek tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır.



Mezzotint (mezzotinto): İnce dişleri olan bir aletle metalin yüzeyi
dokulandırılarak boya tutucu çukurlar elde edilir. Yüzeye verildiğinde bu
küçük çukurlara dolan boya, baskıda yoğun bir siyahlık yaratır.
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Fotoğraf 2.3: Mezzotint



Asitli teknikler: Metal kalıbı asit kullanarak oyma, aşındırma işlemleri
uygulanan yöntemlerdir.


Aside yedirme (etching): “Ofort” adıyla da bilinen bu teknikte sanatçı
metali aside dayanıklı bir vernikle ya da özel bir asfalt karışımlı lakla
örter. Ardından deseni ince uçlu bir kalemle çizer. Bu teknikte çukurlar
mekanik bir kazıma yerine aside yedirilerek elde edilir.



Soft ground (yumuşak yüzey): Bu teknikte levhanın üzerine ince bir
tabaka vazelin gibi bir malzeme sürülür. Kumaş ve benzeri malzemelerin
bu tabaka üzerine bastırılması ile elde edilen dokular üzerinden levhaya
asit indirgenir. Böylece kumaşın veya benzeri malzemenin birebir dokusu
baskı üzerine kopyalanmış olur.



Leke baskı (aquatint): Metal kalıp yüzeyine toz haline getirilmiş doğal
reçine serpildikten sonra alttan ısıtılarak erimesi sağlanır. Böylelikle reçine
nokta halinde tüm yüzeye serpilerek homojen bir tram dokusu yaratır. Bir
nevi lak görevi yapar.
Daha sonra beyazdan siyaha kadar olan tüm tonlar için asitte işlem
gerçekleştirilir. Her kademe için belli bölgeler sırayla kapatılıp asitli suda
ton değerlerinin ihtiyacına göre bekletilir. Bu işlem en koyu lekeye ulaşana
kadar sürdürülür. İşlem bittikten sonra kalıp tinerle tamamen temizlenip
çukur yüzeylere boya verilerek baskıya geçilir.
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Fotoğraf 2.4: Leke baskı (Aquatint)



Lift ground (şekerli vernik): Şekerle karıştırılmış çini mürekkebi gibi bir
malzeme kalıp yüzeyinde doku elde edilmek istenen yere fırçayla sürülür.
Üzerindeki solüsyon kuruduktan sonra levha ılık suyun içine bırakılır.
Zamanla karışımın içindeki şeker çözülür ve mürekkep levhadan sökülür.
Metal, aside konup aşındırılarak yeni dokular elde edilir.



Fırça ile asitleme: Çok küçük alanları ve ince ayrıntıları aside atmak
gerektiğinde veya resim tadında ana tonlar elde etmek istendiğinde
üzerinde aquatint dokusu olmayan yerlere fırça ile asit sürülür. Büyük
zeminlerde ve koyu ton elde etmede bu teknik etkili olmaz. Yüzeyin asit
gören yerleri çok sığ çukurlar oluşturur ve az miktarda boyanın
tutunmasına imkân verir. Bu da belli belirsiz bir ton verir.



Relief (derin oyma, kabartma): Aside dayanıklı asfalt verniği ile yapılır.
Uzun süre asitte bekletmelerde verniğin çatlamaması için, içine 1/8
oranında balmumu konur. Plakada beyaz kalacak yerler vernikle
kapatıldıktan sonra aquatintle doku verilir. Rölyef etkisi, plaka asfaltla
önceden dokulandırıldıktan sonra saatlerce ya da günlerce nitrik asitte
bekletilerek derin oyma yoluyla elde edilir. Plakanın üçte ikisi, asitte
yedirileceği için en kuvvetli asit olan nitrik asit tercih edilir. Derinlikte
farklılıklar istenirse, asfalt verniği ile plaka kademeli bir şekilde
kapatılarak asitte tekrar yedirme işlemi yapılır. İlk kat ince sürüldükten
sonra ikinci kat asitte gelişigüzel aşınmasın diye daha kıvamlı bir şekilde
18

kullanılır. Derinleşen çizgiler kâğıda rölyef olarak çıkar. Baskıda özellikle
kalın kâğıt kullanılarak üzerine yine kalın bir keçe serilmelidir.


Yazıları plakaya aktarma yöntemi: Yazı, benzinde eritilmiş Arap zamkı,
sabun, asfalt ve reçine karışımından oluşan bir vernikle yumuşak ve
dolgun bir kâğıt üzerine yazılır. Vernikli kısım iyice ısıtılmış plaka üzerine
gelecek şekilde yerleştirilir ve presten geçirilir. Basınç ve sıcaklığın
etkisiyle kâğıt üzerindeki yazı plakaya yapışır. Kâğıt hafifçe ıslatılarak
yumuşatılır ve ovularak çıkarılır. Plaka üzerine yazı aynadaki görüntüye
uygun olarak geçer. Asitle yedirilip basıldığında ise pozitif olarak çıkar.
Yazı plaka yüzeyine hazır letrasetlerle yazılabileceği gibi yazı şablonu
vernikle doldurularak da plakaya doğrudan geçirilebilir.



Tifdruk baskı metodu: Çukur baskının endüstri de kullanılan biçimidir.
Karl Klietsch tarafından bulunan teknik, Almancada derin baskı (trief:
derin, druck: baskı) anlamına gelir. Tifdruk baskı tekniğinde paralar, hisse
senetleri, pul ve değerli kâğıtlar ve özellikle ambalaj malzemeleri basılır.
Kaliteli sonuçlar alındığı için yüksek sayıdaki baskı adetlerinde tercih
edilen bir tekniktir.
Tifdruk baskı, daha önce anlatılan sanatsal amaçlı çukur baskı tekniği gibi
çalışır. Baskı makinesinin içinde mürekkep haznesi ve görüntünün
işlendiği silindir kalıp vardır. Kalıbın üzerindeki görüntü değişik
derinlikteki çukurlara sahiptir. Silindir kalıp boya haznesi içinde döner ve
bir sıyırıcı silindir kalıbın fazla boyasını sıyırıp alır. Kauçuk bir merdane
ve silindir arasından geçen kağıt iyice sıkıştırılarak baskı yapılmış olur.

Aşağıda anlatılan kalıp hazırlama ve baskı yapma yöntemi, endüstriyel amaçlı tifdruk
baskı için değil sanatsal amaçlı aside yedirme (etching) baskı için geçerlidir.

2.1. Kalıp Hazırlama


Baskı yapılacak resmin büyüklüğünde kalıp olarak kesilen çinkonun kenarları 45
derece açı yapacak biçimde (baskı esnasında kâğıdın yırtılmasını ve ezilmesini
önlemek için) törpülenir. Plaka, üstübeç ve alkol karışımı ile hazırlanan bir
bulamaç ile üstüpü kullanılarak temizlenir. Alkol, metalin yağdan arınmasını,
üstübeç ise levha üzerindeki ince çizgilerin yok olmasını sağlar.
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Fotoğraf 2.5: Çinko levhanın 45 derece açıyla törpülenmesi

Fotoğraf 2.6: Çinko levhanın üstübeç ve alkolle temizlenmesi



Çinko yüzeyin kimyasal işleme tabi tutulabilmesi için aside dayanıklı bir
maddeyle kaplanması gerekir. Aside dayanıklı lak veya selülozik tiner içinde
eritilmiş fırçayla sürülebilecek kıvamdaki asfalt, temizlenen çinko plakanın ön ve
arka yüzeyini tamamen kapatacak biçimde sürülür. Ne kadar ince sürülürse resim
o kadar kolay çalışılır.

Fotoğraf 2.7: Çinko levhanın asfaltlanması
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Asfalt çekilip kurutulan levhanın üzerine, renkli karbon kâğıdı ve onun üzerine
de resim ters olarak yerleştirilir. Kalemle resmin çizgileri üzerinden gidildiğinde
çinko levhanın üzerine desen geçmiş olur. Resim, doğrudan hazır çinko levhanın
üzerine elle de çizilebilir.



Kalıbın üzerine aktarılan görüntü, sivri uçlu bir araçla (pergel, iğne, gravür oyma
bıçakları gibi) kazınır ve böylece asfaltın üzerindeki çizgiler çinko tabakaya
kadar ulaşmış olur.

Fotoğraf 2.8: Desenin çinko levha üzerine kazınması



Resmin aktarıldığı çinko, yüzeyin üzerindeki çiziklerin daha fazla derinleşmesi
için 1/8 veya 1/10 oranında sulandırılmış nitrik asit içine yatırılır. Asit, sadece
asfaltın çizilen bölgelerinden çinko tabakaya ulaşır. Çinko, metali yemeye ve
derinleştirmeye başlar. Asfaltın çizilmeyen bölgelerine etki etmez. Asitte
bekletme süresi, istenilen çizgi derinliğine bağlıdır. Ancak ortalama süre 20
dakika olabilir. Nitrik asit, çinkodaki çizgileri derinlemesine kemirmez; aksine
sağa sola doğru istenmeyen girinti ve çıkıntılar yapar. Bu durum asidin çıkarmış
olduğu hava kabarcıklarından kaynaklanır. Çaresi, kabarcıkları yumuşak bir fırça
yardımıyla gidermektir. Asit için kullanılacak küvetin plastik olması önemlidir.
Çünkü metal küvetler aside dayanıklı değildir. Ayrıca asidin çıkaracağı zararlı
gazlar teneffüs edilmemelidir. Çalışılan ortamın havalandırma sistemi mutlaka
olmalıdır. Eldiven kullanılmalıdır. Yüz ve gözler asitten korunmalıdır.
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Fotoğraf 2.9: Levhanın asit küvetine atılması ve oluşan hava kabarcıklarının alınması



Asitten çıkarılan çinko kalıp suyun altında yıkanır ve daha sonra çinko kalıp
üzerine sürülen asfalt, gaz yağıyla temizlenir.

Fotoğraf 2.10: Levhanın gaz yağıyla temizlenerek baskıya hazır hale getirilmesi

2.2. Baskı Yapma


Baskıya geçmeden önce kâğıtlar su içerisinde yaklaşık bir saat bekletilir ve
naylona sarılarak bir veya iki gün nemli olarak tutulur. Böylece kâğıt baskıya
hazır hale getirilmiş olur.



Kalıbın üzerine matbaa mürekkebi sürülür ve tampon yardımıyla mürekkebin,
kalıbın çukur bölgelerine girmesi sağlanır. Mürekkep, tercih edilen malzemeyle
levhaya farklı yönlerden yapılan hareketle iyice yedirilir. Daha sonra plaka
yüzeyinden fazla mürekkebin silinme işlemine başlanır. Plakada, mürekkebin
fazlası 3-4 kez katlanmış gazete parçaları ile alınır. Daha sonra devam eden
işlem, daima avuç ortası ile yapılan dairesel hareketlerle olmalıdır. Levhanın
temizlenme işlemi baskıda istenilen tona ulaşılana kadar isteğe bağlı olarak
devam eder. Silme aşamasında çukur bölgelere giren mürekkepler alınmaz.
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Fotoğraf 2.11: Levhaya matbaa mürekkebinin sürülmesi ve mürekkebin alınması



Baskıya başlamadan önce tablanın üzerinde bulunan silindirin, kalıpla arasındaki
mesafe dikkatlice ayarlanmalıdır. Fazla basınç levhayı ve kâğıtları zedeleyebilir.
Baskısı yapılacak olan kalıbın resimli olan yüzü yukarı gelecek biçimde pres
tablasının üzerine yatırılır. Kalıbın üzerine nemlendirilmiş kâğıt örtülür. Plaka ve
kâğıt arasında oluşabilecek hava boşluklarını gidermek için el, baskı yüzeyinin
ortasından kenarlara doğru çok hafif bir şekilde dolaşır. Kâğıdın üzerine de
silindirin uyguladığı basıncın kâğıda zarar vermemesi için keçeden yapılma fötr
adı verilen bir çeşit kumaş örtülür. Fötrün büyüklüğü baskı tablasının
boyutlarında olmalıdır. Daha sonra silindirin kolu yavaş yavaş döndürülür. Tabla
üzerindeki kalıbın kağıt ve fötrle birlikte silindirin altından geçmesiyle baskı
gerçekleşir. Baskı işlemi tamamlanınca fötr keçe kumaş kaldırılır ve baskı bir
kenarından tutularak yavaşça kalıptan ayrılır.

Fotoğraf 2.12: Kenarları temizlenen levhanın pres tablasına yerleştirerek üzerine kağıt konması
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Fotoğraf 2.13: Presten kalıbın geçirilmesi ve baskının alınması



Baskı tamamlandıktan sonra resim nemliyken alt sol kısmına kaç adet basılacağı
ve kaçıncı baskı olduğuna dair numara verilir. Örneğin: 1/10 yazıldığında 1
rakamı basılan adedi, 10 rakamı basılacak adedi gösterir. Alt orta kısma resmin
adı, sağ alt kısma sanatçının adı ve basım tarihi yazılır veya imza atılır.



Kâğıt bantlar yardımıyla resim, tahta bir yüzeye gerdirilerek yapıştırılır.
Kuruduktan sonra bantların kenarından kesilerek çıkarılır. Gerdirilerek kurutma
yapılmadığı takdirde resim dalgalı bir görünüm oluşturur ve paspartulama da iyi
sonuç vermez.

2.2.1. Renkli Çukur Baskı Uygulama Teknikleri


Tek-levha tekniği ( a la poupée ): Tek levhaya pek çok renk tatbik edilebilir.
Koyu renklerin açık renklere karışmaması için kalıba ilk önce en açık renk, daha
sonra da diğer renkler sürülür.
Renkli baskı çalışmalarında kullanılan metalin çeşidi önemlidir. Çünkü çinko
levha üzerinde kadmiyum sarısı kirli yeşile ve beyaz griye dönerken, bakır
yüzeye sürülen açık renkler çinko kalıptaki kadar etkilenmez.



Kesilmiş levhalar tekniği: Ayrı parçalar halinde kesilen ve boya uygulaması
yapılan çinko, bakır veya kolaj yapılmış levhalar tek tek boyanır ve mürekkebin
fazlası temizlenir. Daha sonra parçalar bir araya getirilir. Yeniden birleştirilmiş
levhalar baskıya hazır hale gelir.



Şablonlandırılmış renk: Boya alması istenmeyen alanlar için şablonlar kesilip
levha üzerine yerleştirilir. Mürekkep merdanesi bu şablonların olduğu alanların
üzerinden geçse de boya almayacaktır.

24



Chine collé: Oldukça basit bir tekniktir. İlk önce beyaz, renkli veya gazete
kâğıtları istenilen şekillerde kesilir veya yırtılır. Daha sonra levha boyanır ve
iyice silinir. Bu işlemden sonra levha baskı makinesinin tablasına yerleştirilir.
Önceden hazırlanmış kağıt parçaları arkaları tutkallı biçimde levhanın üzerine
yerleştirilir. Daha sonra baskı kağıdı; levha ve kesilmiş kağıtların üzerine
yerleştirilip pres makinesinden geçirilir. Baskı kâğıdına hem kesilen kağıtlar
yapışır hem de kalıptaki boya geçer. Böylece basit bir teknikle kompozisyon
oluşturulur.



Çoklu levha tekniği: Bu teknikte her renk için ayrı levha kullanılır ve renklerin
üst üste ve yan yana gelmesi ile renkli baskı meydana getirilir. Bu tekniğin bir
diğer avantajı da her levhada aquatinta, aşındırma, yumuşak yedirme vb.
yöntemler uygulanarak değişik ton ve doku zenginlikleri yakalanabilmesidir.



Elle renklendirme: Baskı işleminden sonra sulu boya ile istenilen alanların fırça
yardımıyla renklendirilmesi esasına dayanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda hazırladığınız desenin çukur baskısını tekniğine
uygun olarak yapacaksınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kâğıtlarınızı önce 1 saat suda daha sonra da
naylona sarılı olarak 1-2 gün bekleterek
nemlendiriniz.

 Suya ve baskıya dayanıklı
kalın gramajlı kâğıt kullanınız.

 Çinko levhanın kenarlarını törpüyle 45° eğimli
olarak düzeltiniz.

 Baskı esnasında kâğıdın
yırtılmasını ve ezilmesini
önlemek için bu işlemi
yaparken dikkatli davranınız.

 Çinko levhanın yüzeyini üstübeç ve alkol karışımı
ile temizleyiniz.

 Alkolün; metalin yağdan
arınmasını sağladığını,
üstübecin ise levha üzerindeki
ince çizgilerin yok olmasını
sağladığını unutmayınız.

 Çinko levhanın her yerini fırça kullanarak
selülozik tiner ile incelttiğiniz asfalt ile
kaplayınız.

 Çinko levhanın açıkta kalan
her yeri asitte eriyeceğinden
kalıbınızın her yerini
kapladığınızdan emin olunuz.

 Kuruttuğunuz çinko levhanın üzerine renkli
karbon kâğıdı yardımıyla veya doğrudan elle ters
olarak resminizi çiziniz.

 Resminizi ters çizmeyi
unutmayınız.

 Levhanıza aktardığınız resmin çizgilerinin
üzerinden ince uçlu aletlerle (pergel, iğne, gravür
oyma bıçakları vb.) kazıyınız.

 Derin ve kalın çizgilerinize
asidin daha çok etki edeceğini
unutmayınız.

 Nitrik asidi 1/8 veya 1/10 oranında suyla
incelterek asit banyosunu hazırlayınız.

 Çalışma ortamında
havalandırma sistemi mutlaka
olmalıdır, unutmayınız.
 Eldiven kullanınız.
 Yüzünüzü ve gözünüzü asitten
koruyunuz.
 Asit banyosunu plastik küvette
hazırlayınız.
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 Kalıbın asit banyosunu yapınız.

 Çizgilerde istediğiniz derinliğe
ulaşıncaya kadar çinko levhayı
asit banyosunda bekletiniz.
 Yumuşak bir fırça yardımıyla
hava kabarcıklarını gideriniz.
 Kalıp asidin içindeyken
istenmeyen bir etki oluşursa
küvetten çıkarıp suyla
yıkayarak asidin etkisini
durdurunuz.

 Banyosu biten kalıbınızı suyun altında yıkadıktan
sonra kalıbın üzerine sürülen asfaltı gazyağıyla
temizleyiniz.

 Eldiven giymeyi unutmayınız.

 Kalıbınızın üzerine boya veriniz.

 Kalıbın çukur yerlerine
boyanın girmesine dikkat
ediniz.

 Fazla boyayı alınız.

 Kalıbın üzerinde fazla boya
varsa küçük parçalar haline
getirilmiş gazetelerle fazla
boyayı alınız.
 Kalıbın kenarlarındaki artık
boyaları almayı unutmayınız.

 Kalıbınızı baskı pres tablasının üzerine resimli
yüzü yukarı gelecek şekilde yatırınız.

 Kalıbınızın yönüne dikkat
ediniz.

 Kalıbınızın üzerine nemlendirilmiş kâğıdınızı
yerleştiriniz.

 Kâğıdınızın, kalıbınızı
ortalamasına özen gösteriniz.
 Plaka ve kâğıt arasında
oluşabilecek hava boşluklarını
gidermek için elinizi baskı
yüzeyinin ortasından kenarlara
doğru çok hafif bir şekilde
dolaştırınız.

 Kâğıdınızın üzerine de fötr adı verilen keçeyi
örtünüz.

 Keçenin; kalıbınızın ve
kâğıdınızın baskı nedeniyle
zarar görmesini
engelleyeceğini unutmayınız.
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 Kalıbınızın ve kâğıdınızın kalınlığına göre
presinizin basınç ayarını yapınız.

 Kalınlık ayarını çok fazla
yaptığınızda kalıbınızın
ezilebileceğini, boyanın çukur
yerlerden çıkarak kâğıda
yayılacağını; seyrek yapılırsa
da resmin silik çıkacağını
unutmayınız.

 Baskıyı yapınız.

 Silindirin kolunu yavaş yavaş
döndürmeye dikkat ediniz.

 Kâğıdınızı kalıptan ayırınız.

 Kâğıdınızı tek kenarından
dikkatlice ayırmaya dikkat
ediniz.

 Baskının altına resmin ve sanatçının adını,
sayısını, basım tarihini yazınız.

 Alt sol kısmına kaç adet
basılacağı ve kaçıncı baskı
olduğuna dair numara verirken
dikkatli olunuz.
 Alt orta kısma resmin adını,
sağ alt kısma sanatçının adını
ve basım tarihini yazarken
dikkatli olunuz.

 Baskınızı kâğıt bantlar yardımıyla tahta bir yüzeye
gerdirerek yapıştırınız.

 Gerdirerek kurutma
yapmadığınız takdirde resmin
dalgalı bir sonuç vereceğini ve
paspartulamanın da iyi sonuç
vermeyeceğini unutmayınız.

 Baskınız kuruduktan sonra bantların kenarından
paspartuyu dikkate alarak kesip çıkartınız.

 Paspartu paylarına dikkat
ederek kesiminizi yapınız.
 Ölçülere dikkat ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

…………….. adıyla bilinen teknikte sanatçı metali aside dayanıklı bir vernikle ya da
özel bir asfalt karışımlı lakla örter.

2.

Baskı yapılacak resmin büyüklüğünde kalıp olarak kesilen çinkonun kenarları
…………….. açı yapacak biçimde (baskı esnasında kağıdın yırtılmasını ve ezilmesini
önlemek için) törpülenir.

3.

Kalıbın hazırlanmasında kullanılan …………….. metalin yağdan arınmasını,
……………. ise levha üzerindeki ince çizgilerin yok olmasını sağlar.

4.

Çinko yüzeyin kimyasal işleme tabi tutulabilmesi için …………….. dayanıklı bir
maddeyle kaplanması gerekir.

5.

Kalıp hazırlama aşamasında asfalt çekilip kurutulan levhanın üzerine renkli karbon
kâğıdı ve onun üzerine de resim …………….. olarak yerleştirilir.

6.

Nitrik asit çinkodaki çizgileri derinlemesine kemirmez. Aksine sağa sola doğru
istenmeyen girinti ve çıkıntılar yapar. Bu durum asidin çıkarmış olduğu
………………………….. kaynaklanır.

7.

Asitten çıkarılan çinko kalıp suyun altında yıkanır ve daha sonra çinko kalıp üzerine
sürülen asfalt ……………………… temizlenir.

8.

Baskı yaparken kalıbı silme aşamasında çukur bölgelere giren mürekkepler …………

9.

Basım aşamasında silindirin uyguladığı basıncın kâğıda zarar vermemesi için kâğıdın
üzerine keçeden yapılma ……………….. adı verilen bir çeşit kumaş örtülür.

10.

Baskı aşamasında silindirin kolu …………………….. döndürülür.

11.

Baskı işlemi tamamlandıktan sonra resim nemliyken ……………… kısmına kaç adet
basılacağı ve kaçıncı baskı olduğuna dair numara verilir.

12.

Gerdirilerek kurutma yapılmadığı takdirde resim …………………... bir görünüm
oluşturur ve paspartulama da iyi sonuç vermez.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Çukur baskının yüksek baskıdan farkı büyük lekelerin dışında daha ………………..
çalışılabilmesidir.

2.

17. yy.’da Rembrandt’ın ………………… gravür çalışmalarını görüyoruz.

3.

1882’de Osman Hamdi Beyin girişimiyle kurulan Sanayi-i Nefise Mektebi’nin Gravür
atölyesinde ………………..’nın yaptığı baskı resim eserler dönemin ilk akademik sanat
çalışmalarıdır.

4.

Sıyırıcı, levha yüzeyinde ………………………. çizgi bitiminde bıraktığı çapakların
alınmasında, istenmeyen çizgileri sıyırarak yok etmede kullanılır.

5.

……………….. denetimi olanaksız çizgilerin oluşturulmasında kullanılır.

6.

Dişli kalemlerin ……………….. formda olanları da vardır.

7.

…………….., sanayide kullanılan yakıcı bir asittir

8.

Dişli bıçak (Wiegeeısen) …………………. ( mezzotint ) tekniğinde kullanılan ahşap
saplı, yumuşak bir eğimle keskinleştirilmiş kavisli ağzı olan, birbirine yakın yiv ve
setlerden oluşan bir bıçaktır.

9.

“Aquatint” denilen teknikte doku ve boya tutucu yüzey elde etmek için sanatçı,
…………………. metal plaka üstüne serper ve metali hafifçe ısıtarak bu tozların
yüzeye yapışmasını sağlar ve ardından metal yüzeyi asitle oyar.

10.

………………….. baskı tekniğinde paralar, hisse senetleri, pul ve değerli kâğıtlar ve
özellikle ambalaj malzemeleri basılır.

11.

Asit için kullanılacak küvetin …………….. olması önemlidir.

12.

Resmin aktarıldığı çinko yüzeyin üzerindeki çiziklerin daha fazla derinleşmesi için, 1/8
veya 1/10 oranında sulandırılmış …………………….. içine yatırılır.
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13.

Baskı işlemi tamamlandıktan sonra alt orta kısma …………………, sağ alt kısma
sanatçının adı ve basım tarihi yazılır veya imza atılır.

14.

Baskıya geçmeden önce kağıtlar …………. içerisinde yaklaşık bir saat bekletilir.

15.

Fötrün büyüklüğü baskı tablasının ……………. olmalıdır.

16.

Baskıya başlamadan önce tablanın üzerinde bulunan silindirin kalıpla arasındaki mesafe
dikkatlice ayarlanmalıdır. Fazla …………… levhayı ve kâğıtları zedeleyebilir.

17.

Her renk için ayrı kalıp hazırlayarak renkli baskı yapıyorsak, kullanılan kalıpların
…………………… olarak birbirinin aynı olması baskıda kaymaların olmaması
açısından son derece önemlidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Yüksek baskının
15.y.y’da Avrupa’da
II. Abdülhamit
Çelik kalem (Burin/büren)
Mıskala
Sıyırıcı/raspa sıyırıcı
Kazımaya
Nokta, dikey ve çapraz
Merdaneler
Gravür
Ağır ve kalın
Detaylı ve ince çizgilerin

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

“Ofort”
45 derece
Alkol, üstübeç
Aside
Ters
Hava kabarcıklarından
Gazyağıyla
Alınmaz
Fötr
Yavaş yavaş
Alt sol
Dalgalı
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Detaylı ve ince çizgilerin
Dinsel konulu
Hoca Ali Rıza
Çelik kalemlerin
Çengel uç
Silindirik ve konik
Nitrik asit
Kuru leke kazı
Reçine tozlarını
Tifdruk
Plastik
Nitrik asit
Resmin adı
Su
Boyutlarında
Basınç
Milimetrik
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