
DISCOVERING THE LAYERS BURIED IN CERAMIC BODIES: 

SHELLAC RESIST TECHNIQUE  

 

 Üzerinde yaşadığımız Yeryüzü, hesaplanan yaşı, ölçülen alanı, katmanları ve 

öngörülebilen değişimleri ile birlikte bilimsel saptamalar sayesinde tanımlanabilen bir sistem 

olsa da, diğer taraftan kendisine ait bir de hafızası olan ve zamanla genişlemeye devam eden 

sınırsız bir yapıdır. Yeryüzünün bir karbon bulutunun yoğunlaşmasıyla birlikte başlayan 

varoluşundan beri geçirdiği her değişimin izini sürdüğümüz, üzerinde yaşamların oluştuğu ve 

sonlandığı bizlere en yakın tabakası topraktır. Toprak bu anlamıyla zamanın somut izlerini 

içine gömer ve jeoloji ve arkeoloji gibi bilim dallarının araştırma alanını oluşturur. Bir 

yeryüzü kesitini inceleyen jeolog için görülen katmanlar, belirli değişimleri anlatan önemli 

göstergelerdir. Bir arkeolog için tabaka tabaka kazılan toprak, bir başka zamanın 

yaşanmışlığını aydınlatır. Toprak sembolik olarak da farklı varlık boyutlarını içinde barındırır: 

Toprak, pek çok inanışa, mitolojiye ve sanatsal yoruma  göre sesleri, duyguları, hikayeleri 

hafızasında taşıyan ihtiyar bir bilgedir. Toprağa atfedilen bu bilgeliğin, toprağı alıp şekil 

veren çömlekçiliğe de özel bir nitelik kattığına inanıyorum. 

 Concept 

Sanatsal çalışmalarımı tasarlarken toprağın kimliğine dair sıklıkla hissettiğim 

‘zamanın tanığı’ olma karakterinin, ürettiğim son çalışmalarımda kendini gösterdiğini 

söyleyebilirim. Türkçe’ de bir ifade vardır: “Ah şu duvarların bir dili olsa da anlatsa”. Bu 

söyleyişte, yaşamın geçtiği mekanların zamanın sessiz tanıkları olduğuna dair bir anlam yatar. 

Benim de benzer bir düşünceyle inşa ettiğim seramik binalarımın duvarları son eserlerimde 

dile geldiler…Arkeolojiye dair ilgimin de bir etkisiyle olmalı, seramik çalışmalarımda 

yaptığım kazılarda maddesel olmayan bazı verileri açığa çıkardığımı sanıyorum. Duvarlara 

yansıyan gölgelerin oluşturduğu kompozisyonların fotoğraflarını çekerek biriktirmeye 

başladığım skeçlerim, zamanla seramik çalışmalarımın yüzeylerine yansımaya başladı. 

Zamanın varlığı ve geçiciliğini kanıtlayan, duvarlarda belirip daha sonra yok olan gölgeleri 

bir şekilde kendi duvarlarımda sabitlemek istedim. Bu şekilde duvarların dile gelebileceğini 

gösterebileceğimi düşündüm ve bu düşünceyi yansıtabileceğim uygun tekniğin shellac resist 

olabileceğine karar verdim.     

Raw Material 

Unfired seramik yüzeylere uygulanan bir dekor tekniği olan shellac resist, suya 

dayanıklı bir çözeltinin tasarıma göre belli alanlara fırça ile uygulanması ve boyanmamış 

yüzeylerin nemli sünger ile silinerek aşındırılması esasına dayanır. Bu aşındırma işlemiyle 

seramik yüzeyde kontrollü derinlikler oluşturulur. Bu teknik grafik baskı işlemlerinde 

kullanılan, yüzeyin asit ile aşındırılmasıyla baskı kalıbının oluşturulmasına benzer.   

 İngilizce bir kelime olan shellac ve Fransızca gomme à laque Hindistan ve Tayland’da 

rastlanan laccifer lacca adlı bir böceğin salgısından elde edilen reçinemsi bir maddedir. Alkol 

ile çözünebilen bu madde yaygın olarak ahşap cilası ve zamk yapımında kullanılmaktadır. 



İzolasyon amacıyla günümüzde aynı işlevi gören sentetik çözeltiler yaygındır: Wax, 

poliüretan bazlı cilalar gibi bu çözeltiler de seramik yüzeyde aynı amaçla kullanılabilir. 

Shellac, uygulandığı yüzey üzerinde pürüzsüz ve dirençli bir film tabakası oluşturması 

nedeniyle aynı zamanda kalıp ayırıcısı olarak da işlev görür. Ham seramik yüzeyde suya 

dayanıklı bir yüzey sağlamak için doğal reçinenin haricinde bahsedilen sentetik sıvılar da 

tercih edilebilir.  

  

 Çözeltinin hazırlanması 

 Çözeltisi hazırlanacak shellac boya ve ahşap koruma ürünleri satan yerlerden çok ince 

plakalar halinde temin edilebilir. Bal rengi ya da kahverengi tonlarındaki bu reçine, pul 

formunda oldukça gevrektir ve kolayca çözülebilmesi için iyice öğütülerek toz halinde de 

kullanılabilir.  

 

Çeşitli renklerde shellac türleri 

 Shellac, denature alkol olarak bilinen, etil ve metil alkol ile renklendiricinin 

karışımından hazırlanan, temizlik işlerinde ve yakıt olarak da kullanılan ispirtonun ile 

çözünür. Kuru ve sıvı miktarların oranı istenen yoğunluğa göre değişebilir. Bu uygulamada 

örneklenecek olan karışım 1/10 ölçüsünde hazırlanmıştır (100 gr shellac+900 ml ispirto). 

Ağzı kapalı bir kavanoz ya da şişe içine alınan karışım, shellac pulları çözününceye dek 

uzunca bir süre çalkalanır. Çözeltinin homojen bir hal alması için bir gün beklenmelidir. 

 

  

 Dizaynın uygulanması 

 Bu örnekte, shellac resist tekniğiyle yapılacak dekor döküm çamuru ile 

biçimlendirilmiş bir parçaya uygulanmıştır. İyice kurumuş bünye ince bir zımpara ile 

rötuşlandıktan sonra yüzeyde hiç toz kalmayacak şekilde temizlenir. Yüzeyde kalabilecek 

ince bir toz tabakası, shellacın bünyeye tutunmasını engelleyebilir. 



 

 Tasarlanan dekor rötuşlanmış yüzeye kurşun kalem ile aktarılabilir. Shellac ile 

kaplanacak alanların yüksekte, diğer alanların ise aşınıp daha derinde kalacağı dikkate 

alınarak çözelti fırça yardımıyla uygulanır. Shellacın akıcı olması nedeniyle bu işlemde sıvıyı 

tutma kapasitesi yüksek olan suluboya fırçası kullanılmalıdır. Fırçanın kalınlığı boyanacak 

alanın genişliğine göre belirlenir. Çözeltinin istenmeyen bir alana doğru akmasını önlemek 

için dekorun uygulanacağı yüzey yere paralel konumda boyanmalı, fırçaya çok fazla çözelti 

emdirilmemelidir. 

  

 

 İdeal yoğunlukta hazırlanmış bir çözeltiyle uygulanmış dekor için tek bir katman 

yeterlidir. Eğer sürülen shellacın çok ince olduğu görülür ise birkaç dakika bekleyip 

ispirtonun uçup dekorun kurumasından sonra ikinci ya da üçüncü katman sürülebilir. Yüzeye 

uygulanan shellacın kalınlığına bağlı olarak yaklaşık olarak 15 – 20 dakika içinde tamamıyla 

kurumuş olur. 

 Bu işlemden sonra yumuşak bir sünger ve süngeri temizlemek için su dolu bir kaba 

gereksinim duyulacaktır. Süngerin gereğinden fazla ıslatılması bünyenin fazla su emerek 

direncini yitirmesine yol açabilir. Nemlendirilen sünger ile shellaclı yüzeyin bir kısmı hafifçe 

silinir ve her işlemden sonra sünger su kabında temizlenir. Silme işlemi sırasında nemlenen 

ham yüzey çözünerek süngere yapışırken, shellacın koruduğu alanlar etkilenmez. Yüzey 

silindikçe süngerin aşındırdığı alanların yavaş yavaş çukurlaşmaya başladığı gözlenecektir. 

Bu işlem seramiğin kalınlığına ve oluşturulması istenen derinliğe göre kontrollü olarak 



tekrarlanır. Eğer belli bir alanın çok fazla ıslandığı gözleniyorsa o alan iyice kurumadan silme 

işlemi tekrarlanmamalıdır. 

 

  

 Sünger ile aşındırılan alanların incelmesi nedeniyle parçanın mukavemeti 

azalacağından özellikle büyük boyutlu çalışmaları işlem süresince ve taşırken çatlama ve 

kırılma riskine karşı dikkatli tutmak gerekir. Ham parçayı yumuşak bir zemin üzerinde 

yatırarak çalışmak, yüzeyi silerken yaratılan baskının belli bir ölçüde tolare edilmesini sağlar.  

 Aşındırılan alanlar içinde de ayrıca derinlikler yaratılması tasarlanmış ise iyice 

kuruyan parçaya tekrar shellac uygulanır ve yüzey silinerek farklı derinliklerde rölyefler 

yaratılabilir. 

Shellac’ın seramik yüzeylerde resist olarak kullanımı, yalnızca raw body’de değil aynı 

zamanda bisküvi ve hatta sırlı yüzeylerde de mümkündür. Bisküvi yüzeyde sırlanması ya da 

boyanması istenmeyen alanlara uygulanabilir çözelti, bodynin boyayı emmesini önler ve 

pişirim sonrası bu alanın farklı bir sırla serbestçe boyanabilmesini mümkün kılar. Aynı 



şekilde bu uygulama sinter bünyeler üzerinde sır veya metal tuzu çözeltileri ile de 

gerçekleştirilebilir. Her türlü kullanımda da shellac, ayraç görevi görecektir.     

    

Outlines 

 “Yeryüzünün hafızası” teması ile üretmeye başladığım çalışma serisinde seramik 

bodyi katmanlandırma işleminde shellac resist bana büyük kolaylık sağladı. Ürettiğim mimari 

structurelarda duvarların “yaşananların sessiz tanıkları” olmaları düşüncesiyle hikayeleri 

seramik yüzeylere gömdüm, ve shellac resist maddesel olmayan bu gömüleri yavaş yavaş 

ortaya çıkardı. “Maddesel olmayan gömüler” olarak burada kısaca ifade ettiğim yaklaşımımı 

gölge teması üzerine temellendirdiğim yorumlarımı ICMEA’ nın Fuping’deki 3. 

Konferansındaki sunumumda açıklamıştım. Bu yazıda ise gölge temasının maddesel olmayan 

izlerini biriktirdiğim tasarımlarım teknik olarak açıklandı. Bu tekniğin yüzey üzerinde üç 

boyutlu biçimlendirmeyi mümkün kılmış olmasının, sanatsal anlatım dilime katkıda 

bulunmasının seramik yüzeyleri dekore etme anlayışına mesafeli oluşumu bir miktar 

değiştirdiğini itiraf etmeliyim.   

 


