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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bastonları gerek aksesuar olarak gerekse yürürken yürümeyi kolaylaştırmak amacıyla
insanlarımız dayanak olarak kullanmaktadırlar.
Baston ustaları, sabır göz nuru ve emeği yoğurarak bastona uygun ağaç dalını düzeltip kendine özgü süsleme teknikleriyle sedef, değerli taşlar, altın veya gümüş ile süsleyerek
ağacı sanat eseri haline getirmektedirler.
Türk el sanatları içinde yer alan ’’Ağaç Baston Süslemeciliği’’, geçmiş kuşakların kültürel birikimini günümüze taşıyan bir sanat dalıdır.
Ağaç baston süslemeciliği, ülkemizde Ankara-Gölbaşı, İstanbul-Beykoz, Bitlis-Ahlat
,Balıkesir, Ordu, Konya, Sakarya, Zonguldak –Devrek‘te, atölyelerde yapılmaktadır.
Geçmişi çok eskilere dayanan bu sanat dalının yok olmaması için bu sanat dalını korumamız, kültürel değerlerimiz ve geleceğimiz açısından son derece önemli olmakla birlikte
bu sanatın yurt içinde ve dışında tanıtılması ve geliştirilmesi de önemlidir.
Bu modülde, ağaç baston süslemede desen için faydalanılan kaynakları, süsleme tekniklerini ve verniklemeyi öğrenebileceksiniz. Ayrıca yapılmış baston ürün çeşitlerini göreceksiniz.
Baston süsleme tekniklerinin ve bastonculuğun unutulmaması için bu çalışmaları
yapmak, üretmek, tanıtmak, pazarlamak ve nesilden nesile aktararak yaşatmak gerekmektedir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, aydınlık ve
donanımlı atölye ortamında, baston süsleme için desen tasarımında faydalanılan kaynakları
ve ağaç baston süslemede kullanılan süsleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.
Baston süsleme tekniklerini araştırıp fotoğrafları albüm haline getirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ağaç baston süslemede kullanılan süsleme teknikleri konusunda sanal ortamda ve
basılı kaynaklardan kaynak ve fotoğraf taraması yapınız.



Çevrenizde bulunan atölyelerde baston süsleme tekniklerini uygulayan ustaları
araştırınız.



Kaynak kişilerle yaptıkları ağaç baston süsleme teknikleri hakkında görüşme yapınız.



Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor haline getiriniz.



Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. AĞAÇ BASTON SÜSLEMEDE DESEN
Geçmişi çok eskilere dayanan, geleneksel el sanatlarımızın içinde yer alan ata mesleği
bastonculuk sanatı, kendine has özellikleriyle usta babadan, çırak çocuğa nesilden nesile
günümüze kadar gelmiştir.
Baston üzerine uygulanan süsleme teknikleri ve süslemede kullanılan değerli metaller,
sedefler, taşlar vb. malzemeler bastonun değerine değer katmaktadır.

1.1. Baston
Baston, insanlarımızın genellikle yürürken yürümesini kolaylaştırmak için dayanak
olarak yararlandıkları, bazen de aksesuar olarak kullandıkları, ağaçtan yapılmış, üzeri az
veya çok işlenmiş araçlardır.
Baston, çeşitli din ve kültürlerde otorite ile hükümdarların, din adamlarının, kumandanların ellerinde tuttukları gücün simgesi de sayılmıştır.
Ağaç dalının düzleştirilmesiyle oluşturulan farklı işlevleri ve boyutları olan baston,
antik çağlardan günümüze dayanak, sopa, değnek, asa olarak adlandırılmıştır.
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İnsanoğlu taşı ve değerli madenleri bulup işledikçe, bu madenleri bastonlarda kullanarak süsleme yapmış, ilk çağlarda silah savunma aleti olarak kullanılan baston, sonraları yürümeye yardımcı bir dayanak veya aksesuar olarak kullanılmıştır.
Osmanlı döneminde aksesuar olarak moda olan baston, sonraları kullanılmaz olmuştur. Baston ulu önder ATATÜRK‘ün elinde de her zaman şık bir aksesuar olarak yer almıştır.

Resim 1.1: Oyma baston

Resim 1.2: M. Kemal Atatürk

Resim 1.3: Yılanlı baston

1.2. Süsleme Resmi Sanatı
Bastonların sapında ve gövdesini süslemede kullanılan süsleme sanatları ve kullanılan
süsleme teknikleri, ağaç bastonların değerini yükselterek göze hoş gelmesini sağlamaktadır.
Değişik süsleme teknikleri ve farklı süsleme desenleri kullanılarak yapılan bastonlar, baston
meraklılarının, koleksiyonlarını süslemektedir.
Süsleme resmini tanımlayacak olursak süsleme resmi; süsleme amacı ile değişik yüzeylere değişik tekniklerle yapılan iki boyutlu resim türüdür. Bir başka tanımla bir maddeye
veya yüzeye estetik bir değer kazandırmak amacı ile oluşturulan motif ve desenleri yerleştirme sanatıdır.
Süsleme sanatı (dekoratif sanat) duygulara yönelik bir sanat türüdür. Süsleme sanatında desen olarak tabiattan yaralanılır (insan, bitki, hayvan figürleri). Tabiat yalnızca bir
başlangıç noktası veya bir araçtır. Süsleme resminde perspektif kaygısı ve derinlik yoktur.

4

Süsleme sanatlarının insanı etkileyişi güzellik, incelik, önemlilik, soyluluk, donatma
duygularını içerir. Güzellik duygusu insanda var olan doğal bir duygudur.
Tabiattan aldığımız nesneyi çeşitli biçimlerde yorumlarken düşünülmesi gerekli en
önemli özellik güzelliktir. Süsleme resmi maddenin ve yüzeyin değerini arttıran bir sanat
koludur.

1.3. Türkiye’de Ağaç Baston Yapılan Merkezler
Bastonculuk, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Anadolu el sanatları arasında olsa da el yapımı ağaç bastonların imalatı ülkemizde bazı il ve ilçelerde hala devam
etmektedir.
Ulusal ve yerel basın araştırmalarına göre Türkiye‘de baston denilince, baston ve bastonculuk merkezi olarak Zonguldak -Devrek ve Bitlis-Ahlat akla ilk olarak gelmektedir. Bu
araştırmada Devrek ve Ahlat ilçesinin ön plana çıkmasının sebebi, bastonculuğun belirli bir
tarihsel süreç içinde gelişmesi, belirli bir geçmişinin olması bastonculuğun sanatsal anlamda
(baston süslemede) bir değer olarak düşünülmesi ve geleneksel anlamda hem Türkiye hem
de dünya çapında ün yapmış olmasıdır.
Türkiye’deki baston merkezleri;

Ankara-Gölbaşı

İstanbul-Beykoz

Bitlis-Ahlat

Balıkesir

Ordu

Sakarya

Zonguldak-Devrek

1.4. Baston Desen Araştırması
Baston ustaları bastonu süsleme tekniğine başlamadan önce ihtiyaca göre yapacağı
ürünü ve kullanacağı süsleme tekniğini belirler. Daha sonra ürüne ve süsleme tekniğine uygun desen araştırması yapar.
Baston süslemede, oyma tekniklerinin hepsinde desen araştırması, tasarımı ve çizimi
çok önemli bir unsurdur. Kullanılan desenleri ikiye ayırabiliriz:


Geleneksel desenleri araştırmada yararlanılan kaynaklar




Tarihi fotoğraflar: Kütüphanelerdeki eski ansiklopedi, kitap ve dergilerdeki fotoğraf ve desenler
Cami ve tarihi eserler: Tarihi camilerdeki minber, mihrap, tavan ve duvar süslemelerinde kullanılan desenler
Kabartma taşlar: Taş ve mermer kabartma, oymacılığında kullanılan
desen ve motifler, mezar taşları (Selçuklu mezarları)
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Ağaç oymacılığı: Ağaç kabartma ve oymacılığında kullanılan Rumi ve
palmet desenler
Antika eşyalar: Bakır kaplar, çiniler ve nakış süsleme desenleri
Eski bastonlar: Eskiden yapılmış ele geçen baston üzerindeki geleneksel
desenlerden yararlanılabilir.

Modernize desenler için yararlanılan kaynaklar






Geometrik şekiller: Kare, üçgen, dikdörtgen, daire ve oval şekillerden
model uygulanabilir.
Kartpostallar ve fotoğraflar: İnsan, hayvan ve bitki (çiçek, dal ve yaprak) figürlerinden modernize yapılabilir.
Duygu ve düşünceleri anlatan özgün desenler: Kişinin kendine özgü
hazırladığı özgün desenler
Kilim ve nakış desenleri: Ürünlerin desenlerinden yaralanılarak yeni
özgün desenler oluşturulabilir.
Tabiattan: İnsan, hayvan, bitkilerin fotoğrafları çekilerek desen ve figürler oluşturulabilir.

1.4.1. Desen Tasarımında ve Çiziminde Dikkat Edilecek Noktalar











Desen, belirlenen süsleme tekniğine uygun çizilmelidir.
Desenin bastona uygun olması gerekir.
Desenin kullanılacak metale yani malzemeye uygun olması gerekir (Altın veya
gümüşe göre uygun desen seçilir.).
Desende çizgiler doğru ve düzgün çizilmelidir.
Desende oran orantıya önem verilmelidir.
Desen çiziminde ince uçlu resim kalemleri kullanılmalıdır.
Desende kalın ve sert çizgilerden kaçınılmalı, kıvrak ve yumuşak çizgiler kullanılmalıdır.
Değişik ve modern tasarımlar yapmaya özen gösterilmelidir.
Geleneksel desenlere de önem verilmelidir.
Kişisel özgün desen çalışmalarında abartı yapılmamalıdır.

1.5. Ağaç Baston Sapı Süsleme
Ağaç baston imalatında bastonun gövdesini süsleme kadar sapına da özen gösterilip
süsleme yapılması, bastonun görünümünü olumlu yönde etkilemektedir. Bastonlarda kullanılan çok çeşitli sap biçimleri ve süsleme teknikleri vardır. Bastonlar kendinden saplı olabileceği gibi sap kısmı sonradan takılmış da olabilir.


Ağaç bastonları saplarına göre gruplandırma:


Hayvan başı figürlü takma saplı bastonlar: Ağaçtan oyma teknikleriyle yapılmış küçük heykelciklerdir.
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İnsan başı figürlü takma saplı bastonlar: Ağaçtan, lüle taşından oyma
tekniği kullanılarak yapılan, renkli veya renksiz küçük heykelcikler baston sapını süsler.
Dağ keçisi ayaklı bastonlar: Günümüzde dağ keçisi ayaklarından baston
sapı yapılmamaktadır. Ancak kızılcık ağacından yararlanılarak keçi ayağı
görünümünde baston sapı çalışan ustalar bulunmaktadır.

Resim 1.4: Keçi ayaklı baston




Resim 1.5: Manda boynuzlu baston sapı

Manda boynuzu, kemikten takma saplı bastonlar
Ağaç saplı baston: Akçaağaç, kızılcık, döngel, kayın, gül, çam, kiraz,
fındık,akgürgen, meşe, tığ, pamuk, çınar ağacı kullanarak çeşitli süsleme
teknikleriyle baston sapı oluşturulur.

Resim 1.6: Ağaç saplı bastonlar



Değerli veya değersiz taş, sedef, boncuk kakmalı bastonlar
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Resim 1.7: Saat saplı baston








Resim 1.8: Pırlanta taşlı baston

Gümüşten (savat işi, kalem iş, kabartma işi) yuvarlak ya da ortopedik
saplı bastonlar
Pirinç saplı bastonlar: Baston sapına pirinç kaplama yapılır.
Asa saplı bastonlar
T ve ters S, O mahmuzlu bastonlar
Lüle taşı saplı bastonlar
Kehribar taşı saplı bastonlar

Resim 1.9: İnsan resimli baston, kehribar saplı baston, gümüş saplı baston

1.6. Ağaç Bastonda Süslemede Kullanılan Form ve Motifler
Baston süsleme tekniklerini geçmişten günümüze taşıyan, geliştiren ve üreten, Devrek
ilçesinde yapılan klasik ağaç bastonlarda en çok kullanılan baston formu burma ve bu formda yer alan yılan figürüdür. Baston yüzeyinde burma formunun kolay olması ve yılan figürünün bu forma uygun düşmesi nedeni ile oldukça fazla miktarda kullanılmaktadır.
Günümüzde klasik baston motiflerinin yanında son yıllarda baston süslemede şekil,
desen ve motiflerde yeni boyutlar kazandırılmıştır. Gül kabartmalı, değişik hayvan başlı
takma saplı bastonlar yapılmakta, bastonların gövdesinde bitkisel ve geometrik bezemeler de
oldukça fazla görülmektedir. Bastonların gövdesinde girişik bezemeye (geçmelere) de az da
olsa yer verilmektedir.
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1.6.1. Bastonlarda Kullanılan İnsan Figürleri
Bastonlarda insan şekilleri bezemelerini en çok geçmişte Mısır ve Mezopotamya’da
yerleşen kavimler kullanmıştır. Bu tür bezemelere daha çok bir şeyi anlatmak için başvurulmuştur. Süsleme sanatında insan figürleri, az konu olmuştur. Ağaç bastonların sapında insan
büstü şeklinde ya da harbi denilen başı insan gövdesi kuş şeklinde figürler kullanılmıştır.

Resim 1.12: İnsan figürlü baston, lüle taşı saplı baston, harpi saplı baston

1.6.2. Bastonlarda Kullanılan Hayvan Figürleri
Bastonların gövdesinde genellikle yılan, çift başlı kartal, sapında ise kartal, atmaca,
serçe, ördek, hindi, köpek, kurt, aslan, duran at, koşan at, kartal, kobra, panter, balık, leylek,
geyik, simurg vb. pek çok çeşitli hayvan başı figürleri kullanılarak ağaç bastonlar çeşitli
tekniklerde süslenmiştir. Bastonlarda kullanılan hayvan figürlü süslemeler üç grupta incelenebilir.



Yalın hayvan formları: XV. yy‘a kadar ahşapta mimaride ve diğer sanat dallarında çeşitli hayvan şekillerinden ve ayrıntılarından yapılan süslemenin çok benimsenmiş olduğu görülmektedir.
Efsanevi veya mitolojik hayvan figürleri: Harpiler (yarı insan yarı kuş şeklinde
bir figür), simurg ya da zümrüt –ü anka (efsanevi bir kuş)

Resim 1.15: Zümrüt-ü anka

Resim 1.16: Simurg
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Sufize hayvan motifleri: Atmaca, kartal, aslan, kaplan, kurt, yılan, kobra ve boğa gibi vahşi hayvanlar; serçe, sülün, tavus kuşu, leylek, at, geyik, tavşan, kedi,
köpek gibi hayvanlar; balık ve diğer deniz hayvanları

Şekil 1.1: Sülün başı figürü

Resim 1.17: Sülün başı baston sapı

Şeki1 1.2: At başı fig

Resim 1.18: At başlı baston sapı

Şekil 1.3: Kartal başı

Resim 1.19: Kartal başı baston sapı
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Resim 1.20: Atmaca başı baston sapı



Resim 1.21: Tavus kuşu saplı baston

Rumiler: Hayvanların kanat, bacak ve bedenlerinin stilize edilmiş şekillerden
oluşan ve kökenleri Orta Asya‘ya dayanan çok yaygın bir süsleme elemanıdır.
Hazırlanan kompozisyonlar genellikle ağaç bastonun gövdesinde kullanılmaktadır.

Şekil 1.4: Rumi motifleri

1.6.3. Bastonlarda Kullanılan Bitkisel Motifler
Bitkisel bezemeler, Türk süsleme sanatlarının her alanında kullanılmış ve hala kullanılmaktadır. Bitkisel motifler özellikle son yıllarda baston gövde süslemelerinde oldukça
fazla miktarda görülmektedir.
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Bitkisel motifleri dört ana grupta incelememiz mümkündür. Bunlar; çiçekler, yapraklar, ağaçlar ve meyveler


Çiçekler: Baston saplarında ve gövdesinde çeşitli süsleme tekniklerine uygun çiçek desenleri kullanılmaktadır. En çok kullanılan çiçek desenleri gül, lale, karanfil, papatya, sümbül, mineler tomurcuklar vb.

Şekil 1.5: Baston sapı

Resim 1.22: Gümüş saplı baston

Resim 1.23: Çiçek motifli süslenmiş yakma tekniği bastonlar



Hatailer: Kökeni belli olmayacak derecede stilize edilmiş çiçek ve yaprakların
Türk süsleme sanatının başlıca desenlerindendir. Ağaç bastonun süslemesinde
kullanılan hatai motifleri tek başına kullanılmaz, aşırı üsluplandırılmış çiçek filiz
yaprak ve kıvrım dallardan oluşan bezeme motiflerle kullanılmaktadır.
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Şekil 1.6: Hatai motifler



Doğaya yakın olarak sitilize edilmiş çiçekler: Uygulandıkları alanların zorunlu
kıldığı tekniklere göre özellik taşıyan çiçeklerdir. Boyama, yakma veya oyma
tekniklerinde farklı özellikte çiçek desenleri kullanılır.

Şeki1 1.7: Çiçek motifli baston deseni



Yapraklar: Süsleme sanatımızda yaprakların da önemli bir yeri vardır. Stilize
yapraklar doğal görünüşte olanlar, tek dilimliler, üç dilimli olanlar, beş dilimli
olanlar, çok dilimli olanlar birbirlerine sarılmış yapraklardan oluşan pek çok sınıfa ayrılır.
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Şekil 1.8: Yaprak motifli baston deseni




Ağaçlar: Ağaç motiflerinin de yaprak ve çiçeklerde olduğu gibi pek çok çeşidi
vardır. Bunlar selvi, hurma, hayat ağacı, meyveleri belirtilen meyve ağaçları ve
çiçek açmış ağaçlardır.
Yemiş ve meyveler: Diğer bitki motifleri gibi bu grup da oldukça zengindir.
XVIII. yy.a kadar genelde az, daha sonraki yy.larda çok yaygın olarak kullanılmıştır. Özellikle üzüm ve nar motiflerinin sembolik anlam kazandıkları görülmektedir.

Resim 1.24: Üzüm desenli baston

Resim 1.25: Geçme motifli baston

1.6.4. Bastonlarda Kullanılan Geometrik Motifler
İslam sanatının en karakteristik süsleme unsurları olan yalın geometrik formların birleşmesinden oluşan geometrik ağlar, Türk süsleme sanatında önemli bir yer tutmaktadır.
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Geometrik desenler kare, dikdörtgen, üçgen, daire, baklava ve yıldızlar gibi birçok yalın
formların birleşmesinden oluşmakta anlam olarak evrenin sonsuzluğunu simgelemektedir.
Genellikle sınırları katı çerçevelerle belirlenmeyen yerlerde uygulanarak başlangıç ve bitiş
noktasını göstermez. Geometrik motiflerin bazen bitkisel motiflerle birlikte kullanıldığı görülür.
Bastonların gövde bölümlerinin süslenmesinde geometrik süslemelere oldukça fazla
rastlanılmaktadır. Özellikle baklava, yıldız, çoban çentiği gibi motiflerde göze çarpmaktadır.

Resim 1.26: Geometrik şekilli yakma tekniği bastonlar



Geçmeler (girişik bezeme): Birbirine geçmiş biçimlerden oluşan bezeme düzenine girişik bezeme denir.

Resim 1.27: Girişik bezemeli oyma tekniği bastonlar

Küçük dairelerden oluşan ve noktalama yöntemi ile yapılan geçmelerin binlerce kompozisyon çeşidi vardır. Geçmeler İslam ülkelerinin süslemelerinde kullanılmakla beraber en
güzel ve zengin örnekleri Anadolu Selçuklu dönemindeki eserlerde görülmektedir.
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Resim 1.28: Geçmeli (girişik) bezeme

Bastonlardaki ağaç yüzeylerin süslemesinde kullanılan geçmeler bastonun görünümünü oldukça etkiler. Dişçi frezesi ile oyma tekniğinde geçmeli girişik bezeme desenler de
kullanılmaktadır. Bastonda geçmeler kullanılırken daha dikkatli ve özenli bir çalışma gerektirdiğinden baston yüzeylerinin süslemesinde diğer süsleme desenlerine oranla daha az uygulanmaktadır.

Resim 1.29: Geçmeli (girişik) bezeme



Yazı ile bezeme: Türk süsleme sanatında genellikle eski harfler bazı ürünlerde
süsleme elemanı olarak da kullanılmıştır. Yazıyla süsleme amacı ile harfler iri
olarak hazırlanarak içleri belli motiflerle doldurulduğu gibi bazı durumlarda da
yazının dışında kalan boşluklar yine motiflerle bezenmektedir.

Resim 1.30: Yazı ile bezeme

Devrek bastonlarında harfler kullanılarak yazı yazılmakta ve bastonun üretildiği atölye
veya sahibinin adı belirtilmektedir. Ayrıca bastonun üst bölümünde üretildiği tarih rakam ile
gösterilmektedir. Süslemede çini mürekkebi, keçeli kalem veya yakma tekniği kullanılır.
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1.7. Hayvan Figürlerinin Anlamları
Yılan: Devrek bastonunun temel figürü olduğu söylenen yılan figürü, barışın, iyi geçinmenin uyumun simgesidir. Aynı zamanda insanın fiziksel ruhsal yapısının birlikteliğini
gösterir. Yılanlı bastonlar simge bilimciler tarafından yaşamın, yeniden doğuşun ve nesillerin sürekliliğinin simgesi olarak kabul edilmektedir.

Resim 1.31: Yılanlı bastonlar



Kartal: Türklerde kutsal sayılmıştır. Kartal, Orta Asya Türklerinde özellikle savaşanların koruyucu ruhu sayıldığından silahlarda çok kullanılmıştır. Kartallı asa
kudret ve asalet sembolü olarak Orta Asya‘da çok yaygındır.

Resim 1.32: Kartal saplı baston

Resim 1.33: Kartal saplı baston
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Balık: Genellikle gezegen sembolü ve başka burç hayvanları ile birlikte burç sembolü
olarak kullanıldığı söylenebilir. Balık aynı zamanda sayısız yumurtaları nedeni ile bereket
bolluk sembolü olarak da kullanılmıştır.

Resim 1.34: Balık saplı baston





Resim 1.35: Aslan başı saplı baston

Aslan: Anadolu Selçuklu sanatında figürlü kabartma olarak çok kullanılan figürlerdendir. Çoğunlukla çift ve simetrik olarak aslanlar Anadolu Selçuklu sanatında
dini ve sivil çeşitli eserlerde ve hatta mezar taşlarında yer almıştır. Aslan, çeşitli
kültür ve devirlerde daima kuvvet ve kudret sembolü olarak görülmüştür. Aslan
aynı zamanda güneş ve aydınlık sembolüdür.
Köpek: Sadıklığın kuvvetin ve güvenin temsilcisi köpek figürü Türk kültürüne
ait bastonlarda pek görülmemiştir.

Resim 1.36: Köpek başı saplı baston

Resim 1.37: Aslan ve insan eli saplı baston
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Resim 1.38: Çeşitli hayvan ve insan başı saplı ağaç baston örnekleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak, baston çeşitleri albümü hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 “Baston çeşitleri albümü’’ ça Atölye önlüğünüzü giyiniz.
lışmaları için atölye ortamını ha Atölyeyi temiz ve düzenli kullanınız.
zırlayınız.
 Gerekli malzemeleri hazırlayı-  Yapacağınız işi ve kullanacağınız malzemeyi
nız.
göz önünde bulundurunuz.
 Yöredeki bastonculardan baston fotoğrafları
 ‘’Baston fotoğrafları albümü”
çekip baston modelleri araştırınız.
için ön hazırlık araştırması yapı Kitaplardan, müzelerden, internetten bastonları
nız.
araştırınız.
 Fotoğrafları bilgisayara yükleyiniz.
 Bastonların yapılış tekniğine
 Model özelliklerine göre bastonda kullanılan
göre fotoğrafları gruplayınız.
süsleme tekniklerini tespit ediniz.
 Baston fotoğrafları albümünü
oluşturmak için gerekli araç ge-  Malzemelerin eksiksiz olmasına özen gösteriniz.
reçleri hazırlayınız.
 Bastonların saplarında kullanılan hayvan figürlerinin, motiflerin anlamlarını kitaplardan, bas Motiflerin anlamlarını araştırıton ustalarından araştırınız.
nız.
 Baston üzerinde kullanılan figür ve motiflerin
taşıdığı anlamları, kullanılan malzemeyi, uygulanan süsleme tekniğini yazınız.
 21x29 cm ölçülerinde renkli fon kartonlarını
kesiniz.
 Fotoğrafları orantılı bir şekilde kartona yapıştırınız.
 Fotoğrafın alt kısmına baston ile ilgili bilgileri
 Ölçülere uygun sayfaları hazıryazınız.
layarak albümü oluşturunuz.
 İki sayfayı arkalı önlü yapıştırıp kenarlarına
renkli bantlar yapıştırınız.
 Poşet dosyaya koyup telli dosyaya yerleştiriniz.
 Her sayfayı numaralandırınız.
 Temiz ve düzenli olunuz.
 Zamanı iyi kullanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Baston süslemede kullanılan desenleri, geleneksel ve modernize desenler olarak
ikiye ayırabiliriz.

2.

( ) Desen çiziminde kalın ve sert çizgiler kullanılmalıdır.

3.

( ) Bastonların gövdesinde özellikle baklava, yıldız, çoban çentiği gibi motifler kullanılmamaktadır.

4.

( ) Birbirine geçmiş biçimlerden oluşan bezeme düzenine geçmeli bezeme denir.

5.

( ) Devrek bastonunun temel figürü olduğu söylenen yılan figürü, barışın, iyi geçinmenin, uyumun simgesidir.

6.

( ) Ülkemizde ağaç baston yapım merkezleri Ankara- Gölbaşı, İstanbul-Beykoz, Bitlis Ahlat, Balıkesir, Ordu, Sakarya, Zonguldak-Devrek’tir.

7.

( ) Rumi, hayvanların kanat, bacak ve bedenlerinin stilize edilmiş şekillerinden oluşan ve kökenleri Orta Asya‘ya dayanan çok yaygın bir süsleme elemanıdır.

8.

( ) Bastonların saplarında insan figürleri kullanılmaz.

9.

( ) Harpiler, yarı insan yarı kuş şeklinde bir figürdür.

10.

( ) Köpek figürü Türk kültürüne ait bastonlarda çok görülmüştür.

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 faaliyet ile uygun ortam ve araç gereç sağlandığında ağaç baston süsleme konusunda bilgi sahibi olabileceksiniz ve ağaç baston süsleme tekniklerini uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ağaç baston süslemede kullanılan süsleme tekniklerini baston ustalarından, basılı
kaynaklardan, kütüphanelerden, internetten araştırınız.



Topladığınız dokümanları, bilgileri ve resimleri CD’ye kayıt ederek rapor haline
getiriniz.



Hazırladığınız raporu ve çalışmaları, sınıf ortamında arkadaşlarınıza sunarak paylaşınız.

2. AĞAÇ BASTON SÜSLEME TEKNİKLERİ
Ağaç bastonların sap ve gövde kısmında çeşitli süsleme teknikleri kullanılmaktadır.
Baston sapında ve gövdesinde metal olarak genellikle gümüş, pirinç, çok nadir altın kullanılarak çeşitli süsleme teknikleri uygulanmaktadır. Doğal malzeme olarak da sedef, manda
boynuzu, fildişi, kehribar taşı, lüle taşı, elmas, pırlanta vb. kullanılmaktadır.

2.1. Ağaç Baston Gövde Süsleme Teknikleri
Geçmişten günümüze kadar ulaşan, baston süsleme teknikleri aşağıda gruplandırılarak
sıralanmıştır.






Kakma tekniği

Tahta kakma baston

Sedef kakma

Gümüş kakma

Boncuk kakma
Kalem işi
Savatlama tekniği
Oyma tekniği (derin oyma, yüzeysel oyma)

Burma baston

Baklava dilimli baston

Kozalak dilimli baston

Klasik yılanlı baston

Dişçi frezesi ile oyma
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Yakma (dağlama) tekniği
Çoban çentiği baston
Boyama tekniği

Renkli ahşap boyama ve çatlatma

Keçeli kalemle boyama

Çini mürekkebi ile boyama

Nitrik asitle boyama

Sıvama tekniği

2.1.1. Ağaç Baston Süsleme Tekniğinde Kullanılan Aletler
Ağaç bastonların düzleştirilmesinde, oyma ve süslemesinde kullanılan araçlar mengene, törpü, eğe, sistire, zımpara, dişçi frezesi, yakma aleti ve fırçadır.


Mengene: Bastonu törpülerken bastonu yaslamak, daha rahat çalışmak için kullanılan dayanaktır.

Resim 2.1: Mengene



Düz törpü: Çelik malzemeden yapılmıştır. Sapı ile birlikte 30 cm kadardır. Kalın
baklava şeklinde dişleri olan düz törpü, ağaç baston üzerindeki çizilmiş motifleri
derin kanalları açmak için kullanılan çelikten yapılmış alettir.

Resim 2.2: Düz törpü



Eğe: Çelik malzemeden yapılmıştır. Sapı ile birlikte 20 cm boyundadır. Törpünün yüzeyde oluşturduğu (açtığı) pürüzleri, izleri gidermek için kullanılır. Ağaç
baston üzerinde oymanın kanal boyu, eğe ile sürttürülerek açılır.
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Resim 2.3: Eğe



Sistire: Çelikten yapılmıştır. Eğenin oluşturduğu izler ve pürüzler sistire ile yok
edilir. Bastonun boylamasına sistire aleti sürttürülerek yüzey düzleştirilir.

Resim 2.4: Sistire



Oyma bıçakları: Çelik malzemeden yapılmıştır. Yarım ay, düz, dik gibi türleri
bulunmaktadır.
Dişçi frezesi: Baston üzerindeki çizilen desende yüzeysel oyma işleminde kullanılır.

Resim 2.5: Dişçi frezesi


Yakma aleti: Ağaç bastonun üzerine çizilen desenleri yakarak süsleme amacıyla
elektrikli ısı ayarlı yakma aleti kullanılır.

Resim 2.6: Elektrikli yakma aleti
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Zımpara kâğıdı: 80-100-120-220 no.lu zımpara kâğıtları sırasıyla kullanılarak
ağaç bastonun yüzeyi pürüzsüz hale getirilene kadar zımparalanır. Boyama işlemine hazır düz bir yüzey elde edilir.

Resim 2.7: Kağıt zımpara ile zımparalama

2.2. Ağaç Baston Süsleme Yapılış Teknikleri
Ağaç bastonlar çeşitli süsleme teknikleriyle süslenir. Süsleme tekniklerinde kullanılan
malzeme ve teknik, bastonun kalitesini ve maliyetini arttırmaktadır.

2.2.1. Kakma Tekniği
Madeni veya ağaç eserler üzerinde delikler veya yivler açılıp başka bir maden veya
sedef kakılarak elde edilen süsleme tekniğine kakma tekniği denir.
Kakma tekniğinde en çok kullanılan malzeme sedeftir. Bunun yanında altın, gümüş,
pirinç, mercan, firuze, kemik, şimşir, maun, zümrüt ve yakut, çeşitli süs taşları, boncuklar
kakmada kullanılmaktadır. Polyesterden hazırlanan suni taşlarla da kakma yapılmaktadır.


Baston gövdesine sedef kakma yapılış tekniği: Baston yüzeyinde daha çok sedef kakma tekniğinin uygulandığı görülmektedir. Bu teknikte genellikle geometrik üslupta hazırlanan desen, motifin özelliğine göre oyulup hazırlanan kısımlara
sedef yapıştırılması ile yine aynı düzlükte olmasına özen gösterilerek süsleme yapılır. Ağaç bastona sedef kakma tekniği, aşağıdaki sıralamaya göre yapılır:







Tornada çekilip törpü ile düzeltilen, sistire yapılan baston yüzeyi zımparalanır.
Kâğıt üzerine hazırlanan desen beyaz tutkalla ağaç yüzeyine yapıştırılarak kuruması için 15dk. kadar beklenir.
Desen çizgileri dişçi frezesi makinesi ile belirlenir. Kâğıt sıyrılır. Törpü
ile desen dışındaki kâğıtlar temizlenir.
Freze makinesiyle desen çizgileri sabitlenir.
Desen hatlarına bakır tel yerleştirilir, yapıştırılır, çekiçle vurulur.
Desene göre pense ile kesilen sedef parçaları eğe ile düzeltilir.
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Sedef ısı verilerek yumuşaması sağlanır ve desen boşluğuna yapıştırıcı
sürülerek yapıştırılır.
Sedef parçalarının ağaç yüzeyi ile aynı hizada olmasını sağlamak için eğe
ile düzeltilir.
Sistire ile törpü izleri giderilir, zımparalanır.
Baston vernik borusuna daldırılarak verniklenir.
Vernikleme işlemi üç kez aralıklarla tekrarlanır. Baston kullanıma hazır
hale getirilir.

Resim 2.8: Sedef kakma baston sapı

Resim 2.9: Sedef kakma ağaç baston

Bastona telle desen üzerine kakma yapılacaksa;





Kıl testereyle oyuklar açılır.
Hazırlanan altın veya gümüş teller yine Japon yapıştırıcıya batırıldıktan
sonra teller oyuklara konulur, kesiciyle kesilir.
Çekiçle hafif dövülerek iyice yerleştirilir.
Daha sonra tesviye işlemleri bitirilip zımparalanarak, cilalanır. Noktalar,
noktalardan oluşan çiçekler, yıldız, ay vb. şekilde yapılacak kakmalarda
bu motiflerin şeklinde ağaç bastona delikler açılarak gümüş kakma tekniği aynı şekilde uygulanır.

Resim 2.10: Gümüş kakma baston sapımve gümüş tel ile kakmalı baston
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2.2.2. Kalem İşi Tekniği
Bastonların saplarını süslemek amacıyla genellikle gümüşten yapılmış saplar üzerine
kalem işi yapılır. Kalemkârlık tekniğinde 6-8 cm uzunluğunda, ucu keskin, çelik kalemler
veya keskiler kullanılmaktadır. Bunlara “burin” de denilmektedir. Bu kalemlerle gümüş ve
altın üzerine kanallar açılarak motifler oluşturulur. Ucu sivriltilmiş kalemlerle çizgiler çizip
resimler yapmak, insanlık tarihiyle başlamaktadır. Çivi yazısı bunun en göze çarpan özelliklerindendir.
Asırlardır genellikle gümüşe uygulanan kalem işleri, “kalem atma” olarak da bilinir.
Kalemkârlıkta yetişen ustalar, daha sonra savat ustası ve hüsn-i hattı öğrenenler de hakkâk
(mühürcü) olurlar.
Kalem işi yapılış tekniği;



Kalem işi yalnız başına uygulanacaksa önce desen uygulanacak yere kurşun kalemle çizilir. Daha sonra çelik kalemlerle derin ve yüzeysel çizgiler atılarak işleme devam edilir.
Kalemkârlıkta bileğe hâkimiyet çok önemlidir. Ucu sivri ve köşeli kalem aletiyle
metalde yiv açmak için bu aletin topuzlu sapını avucunun içinde sıkıca tutan usta,
dal ve kıvrımlarda yumuşak dönüşü yakalayabilmek için nefesini tutarak tek hareketle kıvrımı tamamlar. “Burin” olarak da adlandırılan kalem aleti, madenin
üzerine bastırıldığından, kendine yol açarak önündeki madeni ileri doğru sürer.
Avuçta yapılan baskıya göre yüzeysel bir çizgi veya derin bir yiv açılır.

Resim 2.12: Kalem işi baston sapları



Kalem ileri doğru hareket ettikçe açılan yivin içinden kesilerek çıkan maden, aletin önünde yongalar meydana getirir. Bu yongalar arada bir koparak düşer ve yerlerinde iz kalır. Kalem işlerinde düz yüzeylerin hafifçe tıraşlanmasında ise her kalem atışında bir parça koparak düşer ve yerlerinde parlak zeminler oluşur.
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Resim 2.13: Kalem işi baston sapları

2.2.3. Savatlama Tekniği
Savat, gümüş üzerine siyah savat çamuru ile yapılan bir süsleme biçimidir. Savat siyah
renktedir. Savat çamuru kurşun, gümüş, bakır, kükürt karışımından oluşur. Savatlama, gümüş üzerine sürülen siyah renkli savat çamuru ile yapılan bir el sanatıdır. Van, Sivas, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Trabzon ve Samsun’da bu zanaat çok gelişmiştir.
Savat tekniği bastonun genellikle sapında bazen de sapın hemen aşağısında gövde üzerinde de kullanılır. Savat yapılmadan önce bu işin uygulanacağı gümüş yüzey üzerine savat
ustası kalemkârlar tarafından çeşitli şekillerin işlenmesi yani oyulması gerekir. Savatlama
tekniği, yörelere göre değişiklik göstermektedir.


1. Teknik: Erzurum yöresinde savatlama tekniği

İnce elenmiş oltu taşı tozu, polyester cinsi yapıştırıcılarla karıştırılır.

Sonra önceden hazırlanan gümüş objenin oyuklarına doldurulur.

Kuruması beklenir.

Kuruduktan sonra gerekli eğeleme ve zımparalama işleri yapılarak işlem
tamamlanır.

Bu işlemlerden sonra cila makinelerinde (polisaj makinesi), ponza taşı
veya cila malzemeleri ile cilalanarak ürün tamamlanmış olur.



2. Teknik:

Savat ustaları belirli oranlarda gümüş, bakır, kurşun ve kükürt karışımından elde ettikleri bir alaşımı dövüp tülbentten geçirir.

İnce siyah bir toz hazırlanır.

Gümüş yüzeyine yapılan desen, yazı veya resim şeklindeki oyuklara savatı kuru olarak sıvayarak “ekme savat’’ yapılır.

Doldurulmuş gümüş ateşe tutulur.

Ateşten indirilip soğumaya bırakılır.

Eğe ile tesviye yapılır, cilalanır.
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Bastonun vernikleme aşamasından önce gümüş savatlı levha bastona çakılır.
Ağaç baston verniklenerek kullanıma hazır hale getirilir.

Resim 2.14: Savatlama tekniği süslemeli bastonlar



3. Teknik:

Savat çamuru 4 ölçü bakır, 4 ölçü kurşun, 1 ölçü gümüş ve yeterince gümüş ve kükürt koyularak hazırlanır. Ölçülere uygun olarak bakır gümüş
bir potada eritilir.

Bu eriğe kurşun eklenir, üzerine kükürt ilave edilerek iyice karıştırılır. Bu
işleme kükürt yedirme denir. İyice karışıp siyah bir renk alan bu karışım
bir madeni kaba boşaltılarak soğumaya bırakılır.

İyice soğuyan karışım bulunduğu kaptan kırılarak çıkarılır. Parçalar bir
havanda toz haline gelene kadar dövülür.

Elekten geçirilerek un haline getirilir. Savat yapılacağı zaman un haline
getirilen toza boraks karıştırılarak çamur elde edilir.

Bu çamur, kalemkârların gümüş zemin üzerinde deseni çizip oydukları
çukur yerlere sürülür.

Sürme savat doldurulmuş gümüş baston sapı ateşe tutulur, savat çamuru
oyuğa iyice yayılır ve bütün oyuklar savat ile kaplanır.

Ateşten indirilip soğumaya bırakılır. Eğe ile tesviyelenip cila yapılır. Baston sapı bastona monte edilir.

Savatlama tekniği ile süslenen ağaç baston cilalanarak kullanıma hazır
hale getirilir.
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Resim 2.15: Savat işi baston sapları

2.2.4. Oyma Tekniği
Bu teknikte yapılacak süslemelerde ağaç baston üzerine çizilen desen törpü, eğe işlemleri yapıldıktan sonra çelik veya demir keskin uçlu kalem ya da bıçaklar ile oyulur. Süsleme
düz zemin üzerine rölyef (kabartma) halinde ortaya çıkar. Oyma tekniği ve kabartma tekniği
iki şekilde uygulanır.

Resim 2.16: Oyma tekniği




Resim 2.17: Oyma tekniği ağaç baston

Derin oyma tekniği: Bu teknikte, alet dik tutulup oyma işlemi yapıldığından zemin gölgeli kalır. Motif ve kompozisyon yüksek kabartma olarak ortaya çıkar.
Yüzeysel oyma tekniği: Bu teknikte oyma aracı 45 derecelik bir eğimle kullanılır. Böylece yüzey meyilli olarak işlenmiş olur. Süslemede alçak kabartma biçiminde görülür. Her iki oyma tekniğinde de Rumili çiçekli süslemeler kullanılır.

Baston yüzeylerinin süslemesinde kullanılan burma, kozalak ve baklava dilimi biçimlerinin ortaya çıkarılmasında derin ya da yüzeysel oyma tekniklerinin uygulandığı görülmektedir.
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Burma baston: Bastonun oyulma şekli uzunlamasına değil daha sık ve helezoniktir. Baston üzerinde testere ile baston döndürülerek burma şekli verilir. Eğe ile
çukurlar meydana getirilir. Burmanın helezon şeklinde ve eşit kalınlıkta yapılması gerekmektedir. Burmalı bastonun model zorluğunu helezon şekli ve dengelik
unsuru oluşturmaktadır.

Resim 2.18: Burma baston

Bastonu renklendirmede kezzap kullanıldığı gibi toz boya da kullanılmaktadır. Baston
boyama işlemi yapıldıktan sonra daldırma borusunda ilk önce dolgu vernik, daha sonra parlak vernik ile cilalanır. Verniğin hatalarını almak için baston bulaşık beziyle tekrar zımparalanmaktadır.

Resim 2.19: Burma bastonlar



Baklava kesim baston: Baston üzerinde oyma yöntemi eşkenar dörtgen şeklinde
yapılarak çeşitli ebatlarda baklava benzeri motiflerin ortaya çıkmasıyla meydana
gelen baston çeşididir. Bu model üzerinde ya da arasında yılan motifi burma motifi işlenebilmektedir. Baklava motifinin büyüklüğü ne kadar küçültülerek oluşturulursa bastonun değeri o kadar artmaktadır.
Motifin aralarına sim tellerin sarılması baston üzerinde sim sarma tekniğinin rahatça
uygulanabildiğini göstermektedir. Modelin renk verme işleminde kezzap kullanıldığı gibi toz
boya veya her iki boya çeşidi de kullanılabilmektedir.
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Resim 2.21: Baklava kesim bastonlar



Kozalak kesim baston: Baklava motifinin baston üzerinde ufak tutulması ve motifin alt kısmı aşındırma yöntemi ile inceltilerek ortaya çıkan motifin çam kozalağı şeklini almasıyla oluşan baston çeşididir.

Resim 2.22: Kozalak kesim baston



Kezzap boyalı klasik yılanlı baston: Baston üzerinde testere ile yılan yuvası
açılır. Daha sonra balıksırtı törpü ile törpülenerek yılan ve burma şekilleri ortaya
çıkarılır. Aynı işleme eğe ile devam edilir. Sistire ile eğenin oluşturduğu pürüzlü
yüzey yok edilir. Baston 80-220-400 ve 600 no. zımpara kâğıdı ile zımparalanır.
Baston pürüzsüz hale getirilir.

Bastona renk verme işlemi kezzapla yapılır. Renk verilecek bölgeye fırça ile kezzap
sürülür. Yakma aleti veya dişçi frezesi ile yılan pulları baston üzerinde açılır veya keçeli
kalemle çizilir. Bu aşamadan sonra kezzaplanmış olan baston, bir ısı kaynağı ile ısıtılır.
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Resim 2.23: Kezzap sürme

Resim 2.24: Oyma tekniği

Düzeltme tahtasında bir kez daha düzeltilir. 200 no.lu zımpara kâğıdından başlayarak
600 no.lu zımpara kâğıdına kadar baston tekrar zımparalanır. Zımparalanan baston daldırma
borusunda ilk önce dolgu vernik daha sonra parlak vernik ile cilalanır. Her iki vernikleme
sonrasında bastonda oluşan verniğin hatalarını almak için baston (bulaşık süngerinin yeşil
tarafıyla) tekrar zımparalanır.

Resim 2.25: Kezzapla renklendirilmiş bastonlar



Dişçi frezesi ile oyma tekniği: Kızılcık ağacı torna makinesinde düz olarak çekilip törpü ve zımpara işlemi ile düzeltilir. Sistire yapılıp zımparalanan bastonun
pürüzsüz yüzeyi üzerine fırça ile boya sürülüp kuruması için 30 dk. kadar beklenir. Kâğıt üzerine hazırlanmış desen ağaç tutkalı ile baston gövdesine yapıştırılır
ve kuruması için 20dk. kadar beklenerek baston gövdesi üzerinde desenin uygun
yerlerine dişçi frezesi makinesi ile oyma işlemi yapılır. Desen kâğıdı sökülür,
baston temizlenir. Dişçi freze makinesi ile desen üzerinde tekrar işleme yapılarak
desen hataları düzeltilir. Verniklenerek kullanıma hazır hale getirilir.
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Resim 2.26: Oyma tekniği bastonlar

2.2.5. Yakma (Dağlama)Tekniği
Elektrikli yakma aleti ile kızgın demir uçların ağaç yüzeyinde oluşturduğu şekillerdir.
Çeşitli boyda ve biçimde uçlar ile istenen etki sağlanır. Türk süsleme sanatında daha çok
ahşap işçiliğinde görülmektedir.

Resim 2.27: Yakma tekniği

Bastonda kullanılan ağaç yüzeyi üzerine, oyma ve kabartma tekniği ile burma motifi
çalışılır. Yüzey sistire yapılarak düzeltilip zımparalandıktan sonra burma motifi üzerine
yakma makinesi ile yılan figürü veya bitkisel motifler çalışılabilir. Baklavalı oymalı baston
üzerine çiçek, geometrik desenler de kullanılır. Genellikle kezzapla renklendirme yapılır.
Devrek yöresinde çok kullanılan tekniklerden biridir.
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Resim 2.28: Yakma tekniği süslemeli ağaç bastonlar

2.2.6. Çoban Çentiği
Ağaç baston süsleme üretiminde ayrı bir yeri bulunan çoban çentiği süslemeli bastonları yapmak için sanatkâr ile doğanın el ele verip sabırla beklemeleri gerekiyor. Çünkü bir
çoban çentiği baston için baston olacak kızılcık ağacının üzerinden üç kış üç yaz geçmesi
gerekiyor. Bunların arasına üçer ilkbahar ve sonbaharı da eklemeyi ihmal etmemelidir.



Çoban çentiği baston yapım tekniği oluşum aşaması

Baston yapılacak kızılcık dalı ağaç üzerindeyken çakı veya bıçakla aynı
doğrultuda olmak şartıyla oyarak çentik atılır.

Zaman geçtikçe üzeri çakı izleriyle yaralanıp berelenen kızılcık ağacı
kendini onarmak için üzerine kabuk bağlar.

Bıçak yaralarının üzerlerinde kendiliğinden kabarık desenler oluşmaya
başlar.

Tam oluşum ve dalın kesilmesi için ağaç dalı kabuk bağladıktan sonra2-3
yıl beklenir.

Oluşum tamamlanınca kızılcık dalı kesilir.

Baston doğrultma işlemi yapılır.

Yapım aşaması

Bastonluk dalın kabukları soyulur. Doğrultma işlemleri yapılır.

Çentik içerisinde kabuk kalmamasına özen gösterilerek temizlenir.

Temizlenen ağaç zımparalanır.

35







Törpü, eğe, sistire, zımpara kâğıtları kullanılarak baston çentik dışındaki
yüzey düzleştirilir (Törpü aşamasında hiçbir lifin kesilmemesiyle bastonun elastikiyeti ve sağlamlığı korunmaktadır. Ayrıca çentme işlemi dikkatli bir şekilde yapılırsa baston üzerinde çok güzel ve zarif bir görüntü
elde edilir).
Baston sapı takılır.
Renklendirme işlemi (boyama veya kezzapla) yapılır.
Vernikleme işleminden sonra kullanıma hazır hale getirilir.

Resim 2.29: Çoban tekniği bastonlar

2.3. Renklendirme Teknikleriyle Baston Süsleme
Eskiden siyah ve kahverenginin çok kullanıldığı bastonlarda son yıllarda zevke göre
farklı pek çok renk kullanılmaktadır. Ağaç bastonlarda çeşitli ahşap boyama teknikleri ile
özgün süsleme teknikleri de uygulanmaktadır.

2.3.1. Boyama Tekniği
Ağaç baston yüzeyini süslemede görülen zemin boyama tekniğinde günümüzde çini
mürekkebi ebru boyaları, ceviz boyası ve oto boyaları kullanılmaktadır. Fırça ile süsleme
tekniğinde genellikle altın yaldız, kırmızı koyu mavi, sarı, kahverengi ve beyaz renkler görülmekte olup daha çok fırçayla boyama tekniği ile bitkisel ve geometrik bezeme kullanılmaktadır.
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Resim 2.30: Fırça boyama tekniği

Resim 2.31: Fırça boyama tekniği

Kızılcık ağacının gövdesinde oyma ve kabartma tekniği ile oluşturulan burma motifi
üzerine genellikle siyah çini mürekkebi kullanılarak divit ucu, keçeli kalem veya fırça yardımı ile yılan figürü boyama çalışılır. Yılan figürü dışında boş kalan alanlar ise düz veya
desenli olabilir.

Resim 2.32: Keçeli kalem ile boyama

2.3.2. Çatlatma Tekniği
Ahşap baston zımparalanır, pürüzler giderilir. İstenilen renge iki kat boyandıktan sonra çatlatma verniği bir kat sürülür. Tamamen kuruması beklendikten sonra bir kat daha çatlatma verniği kullanılır. Boyanın çatlaması beklenir. Üzeri, alt zemine uygun ( yaldız dışında) ikinci bir renkle tamponlanarak veya fırça yardımıyla sürülür. Aynı yerden kesinlikle 2.
kez geçilmemelidir. Çatlaklar arasına renk yedirildikten sonra temiz bir bezle boyanın fazlalıkları alınır. Baston kuruduktan sonra daldırma borusunda ilk önce dolgu vernik, daha sora
parlak vernik ile cilalanır.
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Resim 2.33: Çatlatma tekniği bastonlar

2.3.3. Nitrik Asitle Renklendirme
Ağaç bastonları nitrik asitle (kezzap) renklendirme Devrek bastonlarında çok görülmektedir. Devrek bastonunu dünyadaki bütün bastonlardan ayıran en önemli özellik, bu renk
verme işlemidir. Kızılcık ağacının baston konusunda ne kadar özel yeri olduğu burada ortaya
çıkmaktadır. Baston renklendirmede en rahat ve kalıcı boyama tekniği çini mürekkebi ile
boyama ve saf nitrik asit ile yakılarak boyamadır.
Saf nitrik asiti sadece suyla söndürerek sarı renk, saf nitrik asitte önce bir miktar demir
eritip yarı yarıya suyla söndürerek kahverengi elde edilir.


Yapılış tekniği

Bastona renk verecek kısımları renge göre ayarlanan nitrik asit el değdirmeden dikkatlice sürülür.

Piknik tüpünün ateşinin üzerinde, hızlı hareketlerle çevrilerek istenilen
tonda yakılır ve renk alması sağlanır.

Daha sonra baston verniklenir.

Bu renkler bastonun üzerinde ancak sistire ile kazıyarak çıkarılır. Kesinlikle bozulma
yapmaz.
Ahşaba yakın renk vermesi, ağacın kuruluğunu sağlaması, nemini yok etmesi, ağacın
yapısında bulunan ağaç böceklerine karşı (tahtakurusu) koruma amacıyla nitrik asitle renklendirme yapılmaktadır.
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Resim 2.34: Nitrik asitle renklendirme yapılmış bastonlar

2.3.4. Sıvama Tekniği
Baston yüzeyinde kullanılan kızılcık ağacı dalı tornada çekilip kabuklarından ayrılır.
Yüzey törpü ile düzeltilerek sistire ve zımpara kâğıdı ile düzgünleştirilir. Bu işlemlerden
sonra hazırlanan benzin–zift karışımı bez ya da sünger yardımı ile baston yüzeyine sürülür.
Elle şekilli yüzey oluşturulur. Oluşturulan yüzeylere saz, sarhoş, çitan, cimcime, tuma katarı,
ebrulu vb. gibi isimler verilmektedir. Desenleme işlemleri bittikten sonra 24 saat kurumaya
bırakılır. Üzerine vernik çekilir.

Resim 2.35: Sıvama tekniği yapılmış ağaç bastonlar
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2.4. Ağaç Baston Vernikleme Teknikleri
Ağaç bastonun gövdesini, ahşap su bazlı boyalar veya çini mürekkebi ile boyayarak
renklendirme işlemi yapılır. Boyama ve süsleme işlemi bitmiş olan ağaç bastonun üzerindeki
küçük gözenekleri kapatmak, parlatmak, dış etkenlerden (yağmur, toz, tahtakurusu gibi böceklerden) korumak ve bastonun uzun ömürlü olması için bastona vernikleme işlemi yapılır.
Vernikleme işlemine cilalama da denir.


Vernikleme teknikleri





Fırçayla sürerek vernikleme tekniği: Kolay ve pratik bir tekniktir. Mat
veya parlak dolgu vernik, küçük boy boya fırçası ile hızlı bir şekilde bastona boylamasına sürülerek yapılır. 20-25 dk. kurumaya bırakılır. İnce
zımpara kâğıdı ile zımparalanır. Üzerine parlak vernik sürülerek 1gün kurumaya bırakılır.
Kompresörle püskürterek vernikleme tekniği: Vernik püskürtme aletine (kompresör) kompenantlı vernik koyulur. Bastonu çevire çevire püskürtme işlemi yapılır. Baston 24 saat kurumaya bırakılır.
Daldırma borusunda vernikleme tekniği: Bütün işlemleri biten bastonun verniklemesi genelde çabuk kuruyan selülozik uzun boru içinde inceltilmiş vernikle daldırma ve süzme işlemi yapılır. Daldırma usulü verniğin bastonun her bölgesini kapatması, eşit şekilde dağıtılması bakımından en sağlıklı yöntemdir. İyi ve kaliteli bir yüzey elde edene kadar belli
zaman aralıklarıyla baston 7-8 defa daldırma borusuna, daldırılıp çıkartılır. Kuruması için 24 saat beklenir.

2.5. Baston Üretim ve Pazarlama
Ağaç bastonlar yüzyıllardan beri genellikle tek kişilik, babadan oğula, ustadan çırağa
geçen ev veya atölyelerde, çeşitli süsleme tekniklerinde üretilmektedir.
Son zamanlarda, yeni tasarım ve ürünlerle pazarındaki payını arttırmaya çalışan üreticiler, henüz ulusal ve uluslararası pazarlara yeterince açılamamıştır. Devrekli ve Ahlâtlı bastoncular, ancak yerel pazarda fuarlarda tanıtım çalışmaları yapabilmektedir.
Özellikle el sanatları ürünleri, üretimin yapıldığı bölgelerde geleneksel satış yöntemleri ile artık gelir getirici olmaktan çıkmış, folklorik bir anlam kazanmıştır. Yerli ve yabacı
turistlerin ilgisini çekmiştir. Bu kapsamda pek çok yöresel ürün üreticisi, ulusal pazara açılmak ve yeni müşterilere ulaşmak zorunluluğu hissetmektedir.
Geleneksel veya yeni süsleme teknikleriyle üretilen bastonların yapımında geleneksel
el yapımı teknik kullanıldığında ürünler daha değerli olduğu için yüksek maliyetlerle satılmaktadır.
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Resim 2.36: Boyama tekniği süslemeli bastonlar
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak ağaç
bastonu, dişçi frezesi ile oyma tekniğini yapınız.

İşlem Basamakları
 Atölye ortamını hazırlayınız.

Öneriler
 İşyeri önlüğünüzü giyiniz.

 Çalışmalar için gerekli malzemeleri  Yapacağınız işi ve kullanacağınız malzehazırlayınız.
meyi göz önünde bulundurunuz.
 Ağaç bastonu törpüleyip zımparalayınız.

 Baston yüzeyini pürüzsüz hale getiriniz.


 Çini mürekkebini bir kaba koyunuz.
 Bastonun gövdesini çini mürekkebi

ile siyah renge boyayınız.

 Bastonun gövdesine bir kat dolgu 
vernik sürünüz.
 Deseni bastona göre hazırlayınız.
 Fotokopisi çekilen su desenini kenarlarından kesiniz.
 Şeffaf tutkalı desen kâğıdının arkasına sürünüz.

Bastonun gövdesini boyarken fırçayı boylamasına dikkatli bir şekilde sürünüz.
Açık yer kalmamasına dikkat ediniz.
1-2 saat kuruması için bekleyiniz.
Verniğin kuruması için 25-30 dk. bekleyiniz.

 Tutkalı eşit olarak sürünüz.
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 Desen kâğıdını bastonun gövdesine
düzgün bir şekilde yapıştırınız.
 Desen kâğıdının altında hava boşluğunun
kalmamasına dikkat ediniz.
 Kuruması için 10 dk. bekleyiniz.

 Desen üzerinden dişçi frezesi ile geçerek oyma işlemini yapınız.

 Desenin özelliğini bozmamaya dikkat ediniz.
 Elektrikli dişçi frezesini uygun hızda çalıştırınız.

 Desen kağıdını sökünüz.

 Kâğıt artıklarını dikkatli bir şekilde sökünüz.
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 Desen üzerinden uygun ve eksik
yerleri dişçi frezesi ile oyma işlemini
yapınız.
 Bir bezle veya bulaşık süngerinin
yeşil tarafı ile baston üzerindeki tutkal ve kâğıt artıklarını temizleyiniz.
 Baston gövdesini çizmemeye dikkat  Deseni düzeltiniz.
ediniz.
 Desenin uygun yerlerini oyma aleti freze ile
küçük kareler veya çizgi ile tarama işlemi
yapınız.
 Elinize dikkat ediniz.

 Vernikleme işlemini, poliüretan verniğini kompresör ile bastona püskürterek yapınız.
 Kompresör yoksa fırça ile dolgu vernik sürebilirsiniz.
 Kullanıma hazır hale getiriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak
‘’Manda Boynuzlu Yılanlı Ağaç Bastonu’’ dişçi frezesi ile oyma tekniğini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Atölye ortamını hazırlayınız.
 İşyeri önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışmalar için gerekli malzemele-  Yapacağınız işi ve kullanacağınız malzemeyi
ri hazırlayınız.
göz önünde bulundurunuz.
 Ağaç baston üzerinde testere ile
yılan yuvası açınız. Daha sonra ba-  Yılanın baş kısmının bastonun sap kısmına
lıksırtı törpü ile törpüleyerek yılan
gelmesine dikkat ediniz.
ve burma şekilleri ortaya çıkarınız
 Ağaç bastonu törpüleyip zımparalayınız.
 Baston yüzeyini pürüzsüz hale
getiriniz.
 Baston gövdesini çizmeden önce ince kâğıt
zımpara ile zımparalayınız.
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 Manda boynuzu sapı şekli verip
süsleme yaptıktan sonra ağaç bastona takınız.
 Çini mürekkebi ile gövdeyi boyayınız.
 Çini mürekkebini bir kaba koyunuz.
 Bastonun gövdesini, fırça yardı-  Bastonun gövdesini boyarken fırçayı
mıyla çini mürekkebi ile siyah ren-  Boylamasına dikkatli bir şekilde sürünüz.
ge boyayınız.
 Açık yer kalmamasına dikkat ediniz.
 1-2 saat kuruması için bekleyiniz.

 Bastonun gövdesine bir kat dolgu
 Verniğin kuruması için 25-30 dk. bekleyiniz.
vernik sürünüz.
 Deseni bastona göre hazırlayınız.
 Fotokopisi çekilen su desenini makasla kenarlarından kesiniz.

 Makasla kaydırmadan düzgün bir şekilde
kesiniz.

 Şeffaf tutkalı desen kâğıdının arkasına sürünüz.

 Tutkalı eşit olarak sürünüz.
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 Desen kâğıdını bastonun gövdesine
düzgün bir şekilde yapıştırınız.

 Desen kâğıdının altında hava boşluğunun
kalmamasına dikkat ediniz.

 Yapıştırılan desenin kuruması için
10 dk. bekleyiniz.
 Desen kurumadan işlem yapmayınız.

 Desen üzerinden dişçi freze ile
geçerek oyma işlemini yapınız
(Motifler freze ile kazınarak açık
renk zemin yani ağacın kendi rengi
elde edilir.).

 Desenin özelliğini bozmamaya dikkat ediniz.
 Desenin üzerinden dişçi frezesi ile geçerken
elinizi titretmemeye dikkat ediniz.
 Elektrikli dişçi frezesini uygun hızda çalıştırınız.

 Desen kâğıdını sökünüz.

 Siyah boyayı zedelemeden desen kâğıdını
dikkatli bir şekilde sökünüz.
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 Desen üzerinde bozuk ve eksik
yerleri dişçi frezesi ile oyma işlemi
yaparak düzeltiniz.

 Deseni düzeltiniz.
 Elinize dikkat ediniz.

 Baston üzerindeki yılanın yüzünü,
gözlerini, ağzını freze ile oyduktan
sonra 4 no.lu freze ucunu takınız.

 Yılan deseni pullarını sık, küçük ve aynı
boyda yapınız.

 4 no.lu freze ile yılanın gövde pullarını aynı büyüklükte ve aynı şekilde yapınız.

 Pulların büyüklüklerinin aynı olmasına dikkat
ediniz.
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 Desen boşluğunu, zemini freze ile
kazıyarak açık renk bir zemin yani
ağacın doğal rengi haline getiriniz.

 Desen boşluğunu çizgi yapmadan kazıyınız.

 Bir bezle veya bulaşık süngerinin
yeşil tarafı ile baston üzerindeki
tutkal ve kâğıt artıklarını temizleyiniz.
 Baston yüzeyine fırçayla dolgu
vernik sürünüz.
 220 no.lu zımpara kâğıdı ile ince
zımpara yapınız.

 Baston gövdesini çizmemeye dikkat ediniz.
 Verniği sürerken hızlı olunuz.
 Kuruması için 20-25 dk. bekleyiniz.
 Siyah zeminin çizilmemesine dikkat ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak bastonu kezzapla boyayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Atölye ortamını hazırlayınız.

 İşyeri önlüğünüzü giyiniz.

 Çalışmalar için gerekli malzemeleri
hazırlayınız.

 Yapacağınız işi ve kullanacağınız malzemeyi göz önünde bulundurunuz.

 Ağaç bastonu törpüleyiniz, sistireden
geçiriniz.

 Üzerine burma, baklava vb. oyma teknikleri
uygulayabilirsiniz.

 Düzgün bir şekilde zımparalayınız.

 Ağaç bastonu kâğıt zımpara kâğıdı ile pürüzsüz hale getiriniz.

 1 bardak kezzap (nitrik asit) kavanoza koyunuz.
 10 cm bakır teli kezzaba atınız.
 Kezzabı söndürünüz.
 Soğuduktan sonra kavanoza 1 bardak
su ilave ediniz.

 Dikkatli olunuz.
 Kezzabın elle temasından kaçınız.
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 Kezzabı fırça ile bastonun gövdesine
sürünüz.
 Fırçayı bastona yukarıdan aşağıya doğru
sürünüz.
 Hiç boş yer kalmayacak şekilde sürünüz.
 Kezzabın elle temasından kaçınınız.

 Kezzap sürülen yerleri istenilen tonda ateşin üstünde tutunuz.
 Islak kezzap kalmayacak şekilde
yakarak bastonu renklendiriniz.
 1-2 saat sonra dolgu vernik uygulayınız.
 Kuruması için 1-2 gün bekleyiniz.

 Bastonu çevire çevire yakma işlemi yapınız.
 Hızlı hareket ediniz.
 Ateşin üzerinde çok fazla tutmayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Kalem işinde çelik kalemler veya keskiler kullanılmaktadır. Bunlara “burin” de
denilmektedir.

2.

( ) Kalemkarlıkta yetişen ustalar daha sonra savat ustası ve hüsn-i hattı öğrenenler
hakkak (mühürcü) olurlar.

3.

( ) Altın, gümüş, sedef ve çeşitli süs taşları kakmada kullanılmaz.

4.

( ) Çoban çentiği baston için baston olacak kızılcık ağacının üzerinden üç kış dört yaz
geçmesi gerekiyor.

5.

( ) Savat, gümüş üzerine siyah savat çamuru ile yapılan bir süsleme biçimidir.

6.

( ) Baklava kesim bastonun oyulma şekli uzunlamasına değil daha sık ve
helezoniktir.

7.

( ) Ağaç bastonları nitrik asitle (kezzap) renklendirme Devrek‘te sık kullanılan bir
tekniktir.

8.

( ) Saf nitrik asitte önce bir miktar demir eritilip yarı yarıya suyla söndürülerek yeşil
elde edilir.

9.

( ) Baston 80-220-400 ve 640 no. zımpara kağıdı ile zımparalanır. Baston pürüzsüz
hale getirilir.

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.

Ağaç dalının düzleştirilmesiyle oluşturulan farklı işlevleri ve boyutları olan baston,
antik çağlardan günümüze ……..,…….,………,…… olarak adlandırılmıştır.

2.

Süsleme resmi, süsleme amacı
lan ……. ……… resim türüdür.

3.

Bastonlarda insan şekilleri bezemelerini, en çok geçmişte Mısır ve …………….’da
yerleşen kavimler kullanmıştır.

4.

………….; hayvanların kanat, bacak ve bedenlerinin stilize edilmiş şekillerden oluşan ve kökenleri Orta Asya‘ya dayanan çok yaygın bir süsleme elemanıdır.

5.

Devrek bastonunun temel figürü olduğu söylenen yılan figürü, ……….. ve …….
uyumun simgesidir.

6.

Eğenin oluşturduğu izler ve pürüzler ……….. ile yok edilir.

7.

Çünkü bir çoban çentiği baston için
den …….. ….. ……. yaz geçmesi gerekiyor.

8.

Savat çamuru kurşun, gümüş, bakır ……………..karışımından oluşur.

9.

Saf nitrik asiti sadece suyla söndürerek ……….. rengi ya da saf nitrik asitte önce bir
miktar demir eritip yarı yarıya suyla söndürerek …………… elde edilir.

10.

Vernik püskürtme aletine (kompresör) ……………… vernik koyulur.

11.

Bastonu törpülerken bastonu yaslamak, daha rahat çalışmak için kullanılan dayanağa …………….denir.

12.

Sıvama tekniğinde, yüzeylere saz, sarhoş, …………., ……………, turna katarı, ebrulu vb. gibi isimler verilmektedir.

13.

Madeni veya ağaç eserler üzerinde delikler veya yivler açılıp başka bir maden veya
sedef kakılarak elde edilen süsleme tekniğine ……….. ………. denir.

14.

Balık aynı zamanda sayısız yumurtaları nedeni ile ………. ……… sembolü olarak da
kullanılmıştır.

15.

……….. …………, süsleme amacı ile değişik yüzeylere değişik tekniklerle yapılan
iki boyutlu resim türüdür.

ile

değişik

yüzeylere

baston

olacak

değişik

kızılcık

tekniklerle

ağacının

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

Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dayanak, Sopa, Değnek, Asa,
İki Boyutlu
Mezopotamya
Rumi
Barışın ve İyi Geçinmenin
Sistire
Üç Kış Üç
Kükürt
Yeşil Kahverengi
Kompenantlı
Mengene
Çitan, Cimcime
Kakma Tekniği
Bereket ve Bolluk
Süsleme Resmi
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