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GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,

Milletlerin kültür hayatlarının en anlamlı belgeleri el sanatlarıdır. El sanatları her insanın dünya ve toplum ile kurduğu renkli bağlardır. Ġnsanlarımızın sevgilerini, tutkularını
sergilediği el emeği göz nuru ile ortaya konan bu eserler aynı zamanda yapıldığı yerin duygu
ve düĢüncelerini yansıtır.

Sizin için hazırlanmıĢ olan bu modülde çok eski el sanatı olan ağaç bastonu yapımını
öğrenip baston yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Gelenekselliğe, yöreselliğe ve yeniliklere uygun ağaç baston yapımı hakkında bilgi
sahibi olabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ağaç baston nedir araĢtırınız.



Ağaç baston yapımında kullanılan araç gereçleri hazırlayınız.



Ağaç baston modellerini araĢtırınız.



AraĢtırmalarınızı sınıfta arkadaĢlarınız ile paylaĢınız.

1. AĞAÇ BASTON
Ġnsanların genellikle yürümesini kolaylaĢtıran ve dayanak, destek olarak yararlandıkları, süslemecilikte de aksesuar olarak kullanılan araçlardır.

Resim 1.1: Ağaç bastonlar
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1.1. Tarihçesi
Latince babtum, Ġtalyanca “bastone”, Ġspanyolca “baston”, Fransızca ”baton”, Almanca ”stock” ve Ġngilizce ”stick” denilen gerçekten muntazam bir sopa olan bastonun geçmiĢi
çok eskiye dayanmaktadır.
Baston çoğu kez asa ile karıĢtırılmıĢ ve her ikisi de eĢ anlamda kullanılmıĢtır. Oysa
asa eski devirlerde kralların, kumandaların, filozofların, din adamlarının ve peygamberlerin
elinde, dayanak olmaktan çıkarak kudret ve kuvvet sembolüne dönüĢmüĢtür.
Antik çağlarda baston ve asanın oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Yunan vazolarında bastonlara dayanmıĢ figürlere çok sık yer verilmiĢtir. Bunun yanı sıra mitolojideki
tanrıların çoğunun da ellerinde birer asa veya baston vardır. Romalılar Zeus’un olduğunu
kabul ettikleri asayı, zafer kazananlara vermiĢlerdir. Ayrıca Romalılar, barbar diye nitelendirdikleri kavimlerin krallarına da özel asalar göndermiĢlerdir. Eski Mısır’da da asa veya
baston dini, siyasi ve idari gücün bir simgesi olarak kabul edilmiĢtir.
Baston Osmanlı devletin de kendilerini halktan ve ayak takımından ayırmak isteyen
kiĢilerce Ģıklık göstergesi olarak da kullanılmıĢtır.
Osmanlı Devleti’nde baston moda olduğu tarihlerde fesle birlikte kullanılmıĢ, II. Abdülhamit zamanında fesle baston aydın sınıfın aksesuarları arasında yer almıĢtır. Bu kullanım
biçimi Ģapka inkılâbına kadar sürmüĢtür.

1.2. Kullanım ġekline Göre Baston ÇeĢitleri
1.2.1. Ortopedik Bastonlar
YaĢlıların, ortopedik özürlülerin ve hastaların yürümesine kolaylık sağlamak için yapılmıĢ bastonlardır.

Resim 1.3: Oturaklı baston

Resim 1.2: Ortopedik Baston

4

1.2.2. Asalar
Sopanın ucunda tutma yeri olmayan bastonlara asa denir.

Resim 1.4: Ağaç asalar

1.2.3. Yuvarlak Saplı Bastonlar
Bastonun sapı, yarım ve daire biçiminde ise buna yuvarlak saplı baston denir.

Resim 1.5: Yuvarlak saplı bastonlar

1.3. Baston Yapımında Kullanılan Ağaç ÇeĢitleri


Kızılcık ağacı: En fazla 5–8 m boy yapar. Yapraklar koyu yeĢil, her iki yüzü
tüylü; damarlar paralel, damarlar boyunca tüylüdür. ġubat-mart ayında açan sarı
renkli küçük çiçekleri vardır, meyveleri kırmızı renkli, eliptik Ģekillidir. Kızılcık
ağacı kuru, balçıklı topraklarda yetiĢir. Ağacın çoğalması tohumlar yardımıyla
gerçekleĢir.
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Resim 1.6: Kızılcık ağacı



Akçaağaç: Akçaağaçgiller familyasından olan bir bitkidir. Donlara dayanıklıdır. Sıcak ve serin iklimlerde rahatlıkla yetiĢtirilir. KıĢın yaprağını döken bir
bitkidir. Yaprakları sonbaharda dökülmeden önce sarı renk alır.

Resim 1.7: Akçaağaç ağacı



Akgürgen: Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. Yıl halkaları açık ve belirli görünmez. Gözenekleri çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Yıl halkaları
bazen dalgalıdır. Çok belirgin olmayan öz ıĢınları vardır.

Resim 1.8: Akgürgen ağacı
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Ceviz: Cevizgillerden, çok değerli, kerestesinden ve meyvesinden yararlanılan
uzun ömürlü ağaçtır.

Resim 1.9: Ceviz ağacı



Çam: Çamgillerden olan ağaçların genel adı. Kozalaklılardan iğne gibi uzun
yapraklarını yaz kıĢ dökmeyen, meyveleri kozalak biçiminde reçineli ağaçlardır.

Resim 1.10: Çam ağacı



Gül ağacı: Gülgiller familyasından çilek, armut, elma türlerini içine alan ayrı
taç yapraklı iki çeneklilerden örneği gül olan bir süs bitkisidir.

7

Resim 1.11: Gül ağacı



Döngel (muĢmula): Gülgillerden, gövdesi eğri büğrü, dallı budaklı meyvesi çürüdükten sonra yenen bir ağaç türüdür.

Resim 1.12: Döngel (muĢmula)



Çınar: Ġki çeneklilerden, otuz metreye kadar uzayabilen, uzun ömürlü, geniĢ
yapraklı bir ağaçtır.

Resim 1.13: Çınar ağacı



Kayın ağacı: Kerestelik bir orman ağacıdır. Ġki çeneklilerden kozalaklılar takımından olan bir bitki türüdür.
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Resim 1.14: Kayın ağacı


Fındık ağacı: Basit, yuvarlak yaprakların kenarları çift diĢli, ucu sivridir. Çiçekler yapraklardan hemen önce ilkbaharda açar. Bir evciklidir. Erkek çiçekler kedicik Ģeklinde 5-12 cm uzunluğunda sarı renklidir. DiĢi çiçekler çok küçük, kıĢ boyunca tomurcuklarda gizlenir. 1-3 mm uzunluğunda kırmızı renklidir. Nuks meyve 1-2-3 cm uzunluğunda 1-2 cm çapındadır. Kabuğun etrafını
tamamen veya kısmen kuĢatan bir kadehcik bulunur.

Resim 1.15: Fındık ağacı



MeĢe: Kerestesi dayanıklı olan bir orman ağacıdır.
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Resim 1.16: MeĢe ağacı
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Kiraz ağacı: Gülgillerden kırmızı renkte, etli, sulu, tek çekirdekli meyvesi bulunan bir ağaç türüdür.

Resim 1.17: Kiraz ağacı



Porsuk ağacı: Avrupa, Akdeniz ülkeleri ve Kafkasya'da yayılıĢ gösteren porsuk
ağacı ülkemizde kuzeyden güneye birçok yörede görülür. Kendi baĢına büyük
ormanlar oluĢturmaz. Kayın, göknar, ladin ormanlarında tek tek veya küçük
gruplar halinde bulunur. Bazen küçük bir çalı, bazen sık dallı yuvarlak tepeli bir
ağaç formunda görülür. Esnek odunu, eski çağlarda yay yapımında kullanılmıĢtır. Yaprak ve genç sürgünlerinde "taksol" adlı zehirli bir alkoloid vardır. Buna
karĢın tohumunun kırmızı renkli kapçığı zehirsizdir ve yenir.
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Resim 1.18: Porsuk ağacı

1.4. Baston Sapında Kullanılan Ham Maddeler
1.4.1. Ağaç Türleri
Sap yapımında kullanılan ağaçlar, kızılcık ağacının tersine, sert ağaçlardan seçilir.
Bunun nedeni, gövde ve sapın her ikisinin de esnek ağaçtan yapılması durumunda kullanım
sırasında esnemenin artarak sapın bastondan çıkma riskini yükseltebilmesidir. Bu riski en
aza indirmek amacıyla sap sert ağaçtan yapılır.

1.4.2. Değerli ve Yarı Değerli Madenler
Bu grup içerisinde altın ve gümüĢ sayılabilir. Tercih edilen ise gümüĢtür.

Resim 1.19: GümüĢ baston sapı
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1.4.3. Kemikler
Boynuz, bazı hayvanların baĢında bulunan ve savunmaya yarayan, tırnaksı maddeden
oluĢan sert ve sivri çıkıntıdır. Bastonun sap kısmında genellikle manda boynuzundan yaralanılır.

Resim 1.20: Boynuz

1.5. Baston Yapımında Kullanılan Araç ve Gereçler


Isıtma düzeneği: Baston dallarının ısıtılması iĢlemi sırasında kullanılan ısıtma
düzeneği tüp, ocak, su tenekesi ve buhar kazanı olmak üzere dört parçadan oluĢur. Buhar kazanı 110 cm uzunluğunda, 25 cm çapında boyutları olan; 2 mm kalınlığında tenekeden yapılmıĢ; silindirik Ģekli olan bir düzenektir.

Resim 1.21: Buhar kazanı
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Doğrultma-düzeltme tahtası: Ağaç baston saplarının düzeltilmesinde kullanılır.

Resim 1.22: Doğrultma-düzeltme tahtası



Baston tezgâhı: Bastonun üretim sürecinin doğrultma-düzeltme, sap ve pabuca
kavela deliğinin açılması ve törpü aĢamalarında kullanılan; el yapımı bir düzenektir.

Resim 1.23: Baston tezgâhı



Rende: Ana gövde üzerindeki delikten geçen çelik bıçağın, ayar demiri ile sıkıĢtırma tahtası arasında sabitlenmesi ile oluĢmuĢ kesici-düzeltici, ahĢap bir
alettir. Tornalama sırasında tornanın yuvasına sığmayan dalların rendelenerek
inceltilmesinde kullanılır.
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Resim 1.24: Rende



ġerit testere: 75 cm uzunluğunda, 120 cm yüksekliğinde ve 45 cm geniĢliğinde
bir Ģerit testeredir. TornalanmamıĢ dalların uçlarının kesilerek düzeltilmesi ve
sap yapılması iĢleminde kullanılır.

Resim 1.25: ġerit testere



El tornası: Demirden yapılmıĢ, bastonluk dalın kabuklarından soyulup düzeltilmesinde ve kavela açılmasında kullanılan özel yapım bir alettir. Standart tornalardan farkı aynanın arkasında dalın girebileceği 5 cm geniĢlikte bir deliği ve
bu deliğin içinde bastonluk dalın sabitlenmesine yarayan bir borunun bulunmasıdır.

Resim 1.26: El tornası



Minyatür torna: Daha çok hobi çalıĢmalarında kullanılan, birden fazla fonksiyonlu, 100 cm boyunda, 60 cm geniĢliğinde, 90 cm yüksekliğinde, tezgâh üzerinde kullanılan, metalden yapılmıĢ, elektrikli, manüel tip bir tornadır. Üzerinde
durduğu tezgâhın yüksekliği 70 cm, uzunluğu 100 cm, geniĢliği 60 cm’dir. Pabuçluk manda boynuzunun tıraĢlanarak konikleĢtirilip pabuç haline getirilmesinde kullanılır.
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Fırça: Bastonu boyama iĢleminde, bastona kezzap sürülmesi aĢamasında kullanılan sapı ağaç veya plastik, uçları kıl veya naylon olan resim fırçasıdır.
DiĢçi frezesi: Tornacılıkta, bir deliğin ağzını geniĢletmeye yarayan çelik alettir.
DiĢçi frezesi denen aletin ucuna takılan ufak uçlarla deseni oyma iĢleminde kullanılır.

Resim 1.27: DiĢçi frezesi



Mengene: 28 cm uzunluğunda, 18 cm yüksekliğinde küçük tip marangoz mengenesidir. Ġki Ģekilde kullanılır: Mengeneye tahta parçası sıkıĢtırılır ve üzerinde
figür çalıĢması yapılan baston bu tahta parçası üzerine konularak çalıĢma yapılır. Ġkinci olarak kavela deliği açılacak olan sapın sabitlenerek delik açılması iĢlemine uygun hale getirilmesinde kullanılır.

Resim 1.28: Mengene



Kıl testere: 16 cm’lik küçük tip kıl testeredir. Testere kısmı, 14,3 cm uzunluğundadır ve küçük çelik diĢlerden oluĢur. Baston ve sapın birbirine tam birleĢmesini önleyen pürüzlerin giderilmesinde kullanılır.
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Resim 1.29: Kıl testere



Balıksırtı törpü: Soğuk demire, üzerine mıh kalemiyle diĢler açılarak aĢındırıcı
özellik kazandırılmıĢ alettir. Uzunluğu 40 cm, geniĢliği uç tarafta 2 cm, dip tarafta 3 cm olup törpünün üçgen bir görünümü vardır. Bir yüzeyi düz, diğer yüzeyi oval Ģekildedir. Kenarları ince, keskin ve figür açmaya uygun bir yapıdadır.
ĠĢlevi figür açmaktır. Standart bir kullanım Ģekli yoktur. Yapılacak Ģekle göre
çapraz, düz, eğik, yatık, dik vb. Ģekilde istenen biçimde uygulanır.

Resim 1.30: Balıksırtı törpü



Düz törpü: Soğuk demire, üzerine mıh kalemiyle diĢler açılarak aĢındırıcı özellik kazandırılmıĢ alettir. Uzunluğu 47 cm, geniĢliği uç tarafta 2 cm, dip tarafta 4
cm’dir ve törpünün üçgen bir görünüĢü vardır.

Resim 1.31: Düz törpü



Balıksırtı eğe: Soğuk demire, üzerine mıh kalemiyle törpüye oranla daha küçük
diĢler açılarak aĢındırıcı özellik kazandırılmıĢ alettir. Uzunluğu 31 cm, geniĢliği,
uç tarafta 2 cm, dip tarafta 2.5 cm’dir ve törpünün üçgen bir görünümü vardır.
Bir yüzeyi düz, diğer yüzeyi oval Ģekildedir. Kenarları ince ve keskindir. ĠĢlevi,
balıksırtı törpünün diĢ izlerini ortadan kaldırmak ve figürü belirginleĢtirmektir.



Düz eğe: Soğuk demire, üzerine mıh kalemiyle törpüye oranla daha küçük diĢler açılarak aĢındırıcı özellik kazandırılmıĢ alettir. Uzunluğu 37.5 cm, geniĢliği
3 cm’dir. Eğenin dikdörtgen bir görünümü vardır. Kenarı küttür ve keskin değildir.
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Resim 1.32: Düz eğe

Düz törpünün diĢ izlerini gidermek ve figürü belirginleĢtirmek için kullanılır. Kullanım Ģekli düz törpü gibidir.


Torna bıçağı: Manüel tornada, ağacın kabuğundan arındırılması ve merkezlenmesi iĢleminde kullanılır. Genellikle eski düz eğe ve doğrama atölyelerinde
kullanılan konik iskarpilelerde yapılır. Konik iskarpile, demirci ustasının çelikleme iĢleminden sonra yağlı taĢta bilenerek torna bıçağı olarak kullanıma hazır
hale gelmiĢ olur. Düz eğe, ağzı ezilerek inceltilip bıçak haline getirilir. Çelikleme ve yağlı taĢta bileme iĢleminden sonra torna bıçağı haline gelmiĢ olur. Konuk iskarpilelerden yapılan bıçağa yuvarlak bıçak, düz eğeden yapılana ise düz
bıçak adı verilir. Yuvarlak bıçak, kabuğun soyulması, fazlalıkların alınması iĢleminde düz bıçak ise düzgünleĢtirme ve yuvarlaklaĢtırma iĢleminde kullanılır.



Bıçak: Oyma ve süsleme iĢleminde kullanılır.

Resim 1.33: Düz eğe



Sistire: Genelde Ģerit testere parçasından yapılma çelik bir alettir. Uzunluğu 12
cm, geniĢliği 4.5 cm olup dikdörtgen bir görünümü vardır. Sistire haline getirilecek çelik testere parçası istenilen ölçüye uygun olarak teneke makasıyla kesilerek küçültülür. Bu kesme iĢlemi sırasında testerede bulunan diĢler de kesilmiĢ
olur. Daha sonra düz eğeyle kenarları dik olarak eğelenip aĢındırılarak çapaklandırılır. AĢındırılarak çapaklandırılan sistire, baston üzerinde bir nevi zımpara
gibi aĢındırma görevi yapar. Sistirenin iĢlevi düz ve balıksırtı eğenin gideremediği küçük kıymıkları temizlemek, düz balıksırtı eğenin meydana getirdiği diĢ
izlerini ortadan kaldırmak ve zımparayı kolaylaĢtırmaktır. Hem düz eğeden hem
de balıksırtı eğeden sonra kullanılır.
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Resim 1.34: Sistire



Zımpara: Sanayide (mobilyacılık, oto kaporta, vb.) kullanılan standart zımparadır.

Resim 1.35: Zımpara



BulaĢık bezi: Mutfaklarda kullanılan normal bulaĢık bezidir. Zımpara yerine de
kullanılır. Görevi 180˚ zımparanın diĢ izlerini gidermektir.

Resim 1.36: BulaĢık bezi



Yakı kalemi: 120 voltu 18–20 volta indirgeyen basit bir düzenleyicidir. Aletin
ucuna bağlı olan krom-nikel tel elektik akımıyla ısındırılır. Böylece yakıcı özellik kazanır ve yılan figürünün çiziminde, isim yazmada, çiçek motifi yapmada,
hayvan vb. figür yapılmasında kullanılır.
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Resim 1.37: Yakı kalemi



Dik freze makinesi: Bastonların saplarının kavislerinin düzeltilmesinde kullanılan araçtır.

Resim 1.38: Dik freze makinesi



Vernik borusu: 5,5 cm çapında, 100 cm boyunda, galvanizden yapılmıĢ altı
kapalı bir borudur. Bastonun gövde kısmının verniklenmesi iĢleminde kullanılır.
Dolgu verniği için bir boru, parlak vernik için de ayrı bir boru olmak üzere iki
adettir.



Vernikleme kovası: 30 cm çapında, 50 cm boyunda metal bir kovadır. Bastonun sap kısmının verniklenmesinde kullanılır. Dolgu verniği için bir kova, parlak verniği için bir kova olmak üzere iki kova gerekmektedir.



Dolgu vernik: Bastonun verniklenmesi iĢleminde kullanılan, marangoz ve mobilya atölyelerinin kullandığı selülozik tip dolgu verniğidir.



Parlak vernik: Bastonun verniklenmesi iĢleminde kullanılan, marangoz ve
mobilya atölyelerinin kullandığı selülozik tip parlak verniktir.



Boyalar: Cisimlere renk vermek ya da onları dıĢ etkilerden korumak için kullanılan renkli madde boyalar, kimyasal yapılarına ve boyama özelliklerine göre
sınıflandırılır (ebru, kumaĢ boyaları, ceviz, toz ve oto boyaları vb. gibi).
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Resim 1.39: Boyalar



Çinko: Kezzaba sarı renk verilmesi iĢleminde kullanılan 1-2 mm kalınlığında
çinko levhadır. Ayrıca renk verme özelliğinin yanı sıra kezzabın zarar verici
özelliğinin de giderilmesinde kullanılır.

Resim 1.40: Çinko
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Tiner: Verniğin akıĢkanlığını sağlamak için kullanılan selülozik tip tinerdir.

Resim 1.41: Tiner



Tutkal: Deri ve kıkırdak gibi hayvan maddelerinden çıkarılır ve tahta, kâğıt vb.
Ģeyleri yapıĢtırmada kullanılır. Marangoz ve mobilya atölyelerinde kullanılan
ağaç tutkalıdır.

Resim 1.42: Tutkal

 Kezzap: Kimyada asetik asit ya da nitrik asit adıyla anılan sıvı durumda dağlayıcı
asittir. Bastona renk vermede kullanılır.

Resim 1.43: Kezzap



Mürekkep: Yazı yazmakta kullanılan türlü renklerde sıvı boyadır. Bastonda
daha çok siyak çini mürekkebi kullanılarak boyama tekniğinde süslemeler yapılır.
22

Resim 1.44: Mürekkep



Sedef: Birçok deniz hayvanının kabuğunda bulunan, sedefçilikte kullanılan sert,
beyaz gökkuĢağı pırıltılı maddedir. Süslemede kullanılır.

Resim 1.45: Sedef
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak ağaç
bastonları ve kullanılan araç gereçleri hazırlayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ağaç baston yapımını araĢtırınız.

 Görsel ve basılı kaynaklardan
faydalanabilirsiniz.

 Ağaç baston tekniklerini araĢtırınız.

 Atölyelerden araĢtırma yapabilirsiniz.

 Ağaç baston çeĢitlerini araĢtırınız.
 Ağaç baston modelleri araĢtırınız.
 Ağaç baston yapımında kullanılan
araç gereçleri araĢtırınız.
 AraĢtırmalarınızı bir dosya içersinde
toplayınız.

 Görsel ve basılı kaynaklardan
faydalanabilirsiniz.
 Görsel ve basılı kaynaklardan
faydalanabilirsiniz.
 Atölyelerden araĢtırma yapabilirsiniz.
 Dosyanızın düzenli olmasına önem veriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Baston, insanların genellikle yürümesini kolaylaĢtıran ve dayanak, destek olarak
yararlandıkları, süslemecilikte de aksesuar olarak kullanılan araçlardır.

2.

( ) Antik çağlarda baston ve asanın kullanılmadığı görülmüĢtür.

3.

( ) Baston Osmanlı Devleti’nde kendilerini halktan ve ayak takımından ayırmak isteyen kiĢilerce Ģıklık göstergesi olarak da kullanılmıĢtır.

4.

( ) Bastonlar yaĢlıların, ortopedik özürlülerin ve hastaların yürümesine kolaylık sağlamak için yapılmıĢtır.

5.

( ) Baston dallarının ısıtılması iĢlemi sırasında kullanılan ısıtma düzeneği tüp, ocak,
su tenekesi ve buhar kazanı olmak üzere dört parçadan oluĢur.

6.

( ) Doğrultma-düzeltme tahtası ağaç baston saplarının kesmesinde kullanılır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ

AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda ağaç baston yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ağaç baston yapımı konusunda araĢtırma yapınız. AraĢtırmalarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. BASTON GÖVDESĠ YAPIMI
2.1. Ağaç Dallarını Doğrultma Düzeltme
Dallar genelde çok düzgün olmaz. Ağaç baston yapımında kullanılan ağacın en önemli
özelliği 180-240˚C sıcaklıkta 30 dakika fırınlandığında yumuĢaması ve istenilen Ģekilde
düzeltme tahtasında düzeltilmesi ve soğutulmasıdır. Bastonluk dalın kullanıma uygun hale
getirilme iĢlemine ustalar ”doğrultma- düzeltme” adını verirler.

Resim 2.1: Ağaç dalı

Dallar doğrultma-düzeltme iĢlemine tek tek değil 10–15 adetlik gruplar halinde alınır.
Dalların doğrultma-düzeltmesi iĢlemine baĢlamadan önce dalların ısıtılması gerekir. Doğrultma-düzeltme iĢlemi uygulanacak dallar ısıtma düzeneğindeki buhar kazanına yerleĢtirilir,
kapak kapatılır. Teknede bulunan su ısıtılıp kaynatılarak buharlaĢma sağlanır.
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Resim 2.2: Buhar kazanı

Teknedeki buhar, hortum aracılığıyla buhar kazanına geçmeye baĢlayıp kazanı doldurduğunda ısıtma iĢlemi baĢlamıĢ olur. Dallar 30 dakika boyunca ısıtılır. Bu ısıtma süreci
sonunda lifleri yumuĢayan dallar kolayca düzeltilebilecek konuma gelmiĢ olur.
Isıtma iĢlemi bittiğinde dallar kazandan çıkarılıp yukarıda da bahsettiğimiz gibi düzeltme tahtasındaki deliklerden birine sokularak tersine esnetme yani eğik olan tarafın tersine
doğru bastırılması yöntemiyle düzeltilir.

Resim 2.3: Doğrultma-düzeltme tahtası

Doğrultma-düzeltme aĢamasında, düzeltme tahtası baston tezgâhının ön kısmına ucu
yere gelecek Ģekilde dayanır. Doğrultulup-düzetilmiĢ olan dal, göze yakın mesafeye kadar
kaldırılır, bir göz kapatılıp diğer gözle bakılarak eğri yerler saptanır.
Eğri yerler saptandıktan sonra sol ayağın ucuyla düzeltme tahtasının yerle temas ettiği
kısma basılarak tahtanın kayması önlenir. Sağ ayak sol ayaktan yaklaĢık 40 cm geridedir.
Düzeltilecek dal sol el önde sağ el arkada olacak Ģekilde uç kısımdan tutularak doğrultmadüzeltme iĢlemi yapılır. ĠĢlem sırasında ustanın açısı 30° ile 60˚ arasında değiĢir. Usta bastonu aĢağıya bastırdığında açı 60˚yi bulmalıdır. Bu iĢlem ortalama 3–4 dakika sürer. Doğrult27

ma-düzeltme iĢlemi tamamlandığında dıĢ görünüĢ olarak eğrilik gösteren dallar düzgün bir
duruma getirilmiĢ olur. Doğrultma-düzeltmeden sonra dalların uçlarının kesilmesi iĢlemine
geçilmiĢ olur.

2.2. Dalların Uçlarını Budama Kesme
Tornalanacak dalın uçları Ģerit testere ile kesilir. Bunun nedeni, dalın el tornasına yerleĢtirilip sabitlenirken düzgün bir Ģekilde sabitleme yapılabilmesi için uç kısmının düzgün
olmasının gerekliliğidir.

Resim 2.4: ġerit testere

Dalda bulunan budaklar Ģerit testere ile budanır. Bu iĢlemde fazla derine inmemeye
dikkat edilmelidir.

2.3. Dalı Tornalamak
Bastonluk dal kabukludur ve Ģekil olarak düzgün değildir. Dal kabuğunu almak ve
törpülemeye hazır hale getirmek için el yapımı basit el tornasında tornalanır.

Resim 2.5: El tornası
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Tornalanacak dal tornanın yuvasından içeriye sokulur sabitleme koluyla sabitlenir. Dal
sabitlendikten sonra torna yatağında tornaya bağlantılı bir durumda bulunan, sağa sola hareket edebilir özellikte olan sehpa, dalın uç kısmının bulunduğu yere sabitlenir. Daha sonra
konik torna bıçağı, sağ ve sol elle tutulur. Bıçak sehpaya dayanır ve elektrik motoruyla döndürülmekte olan dala hafifçe temas ettirilerek tornalama iĢlemine baĢlanır. Bu iĢlem sırasında ustanın vücudu dik, baĢı hafifçe öne eğik durumdadır. Konik bıçakla dalın kabuğu tıraĢlanır ve iĢleme düz bıçakla devam edilir. Düz bıçağın kullanılıĢı konik bıçak gibidir. Düz bıçakla yapılan tıraĢlama iĢlemiyle dalın pürüzleri giderilip dal yuvarlaklaĢtırılır. Bu iĢlem
sırasında dalın uç kısmı dalın diğer bölümünden daha fazla tıraĢlanır. Fazla tıraĢlanan bu
bölüm bir sonraki aĢamada sap kısmının kavelası haline getirilecektir.
Dalın ilk bölümünün tornalama iĢlemi tamamlandıktan sonra dal 10–15 cm’lik uç
kısmı dıĢarıda kalacak Ģekilde geriye çekilir, düz bıçakla kavela açma iĢlemi yapılır. Kavela
açma iĢlemi tamamlandıktan sonra açılan kavelanın sapının deliğine uygun olup olmadığı
kontrol edilir. Uygunsa iĢlem tamamlanmıĢ olur. Eğer uygun değilse tıraĢlama iĢlemine kavela saptaki kavela deliğine uygun hale gelinceye kadar devam edilir. Birinci bölümün tornalanması iĢlemi tamamlandıktan sonra dal yuvadan çıkarılıp ters çevrilerek yeniden yuvaya
yerleĢtirilir ve aynı iĢlem tekrarlanır.
Dal, tornalama iĢleminin sonucunda dalın kabukları soyulmuĢ, pürüzleri giderilmiĢ,
kalından inceye giden düzgün bir görünüm kazanmıĢ olur.
Tornalama iĢlemi bittikten sonra tornalanmıĢ dallar 25–30’luk paketler halinde bağlanır ve dinlenmeye bırakılır. Bu dinlendirme en az üç ay ve etrafı kapalı, kuru bir ortamda
yapılır. Dalların üç ay dinlendirilmesinin nedeni düzeltilen dalların deformasyona uğraması
(yani eğrilme) olasılığını ortadan kaldırmaktır. Bu süreç sonrasında deformasyona uğramıĢ
dallar ayrılıp tekrar düzeltme sürecine alınır ve tekrar üç ay dinlenmeye bırakılır.

2.4. Ağaç Baston Örnekleri

Resim 2.6: Ağaç baston
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Resim 2.7: Ağaç baston süsleme

Resim 2.8: Ağaç baston örnekleri

Resim 2.9: Ağaç baston örnekleri
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Resim 2.10: Ağaç baston örnekleri

Resim 2.11: Ağaç baston örnekleri
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak baston gövdesi yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ağaç baston yapımında kullanılan araç gereçleri
hazırlayınız.
 Ağaç baston yapımı için sopalarınızı hazırlayınız.

 Eksiksiz malzeme
hazırlayınız.

 Sopaların düzgün ve sağlam
olmasına dikkat ediniz.

 Sopalarınızı buhar makinesine yerleĢtiriniz.

 Sopaları düzgün Ģekilde
yerleĢtiriniz.

 Makinenin kapasitesine göre sayıyı arttırınız.

 Deterjanlı suda yıkamayı
unutmayınız.

32

 Kazanın ağzını sıkıca kapatınız.

 Vidalarından sıkıca kapatınız.

 Sopaları iyice yıkayarak buharda 30 dakika tutunuz.

 Sopaların düĢmemesine dikkat
ediniz.

 Kurutma dolabına alınız.

 Dikkatli yerleĢtiriniz.

 Yay biçimindeki kola takınız.
 Çengel kısmını yapınız.

 Düzgün olmasına dikkat
ediniz.
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 Tutamak kısmını oluĢturunuz.

 Düzgün olmasına dikkat
ediniz.

 Tutamak kısmını bağlayınız.

 Sağlam bağlayınız.

 Doğrultma aletine takınız.
 Eğik kısımlarını tamamen düzeltiniz.

 Düzgün olmasına dikkat
ediniz.
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 Eğik kısımlarını tamamen düzeltiniz.

 Düzgün olmasına dikkat
ediniz.

 Bastonları hazırlayınız.

 Sağlamlığını kontrol ediniz.

 Kurutma dolabına alınız.
 Ġki ya da üç gün bekletiniz.

 Fazla bekletmeyiniz.

35

 Ağaç bastonları istenilen boylarda kesiniz.

 Boyutlarını keserken dikkatli
olunuz.

 Çengelli kalemtıraĢ ile parol yerlerini hazırlayınız.

 Bastonun boğumlarını temizleyiniz.

 Düzgün ve pürüzsüz çalıĢınız.
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 Bastonu tamamlayınız.

 Son kontrollerini yapınız.

 Bastonları kimyasal kullanmadan renklendiriniz.

 Renklendirme iĢlemini tamamlayınız.

 Son kontrollerini yapınız.
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 Basit süslemeler yapınız.

 Dikkatli çalıĢınız.

 Fazlalıkları kesiniz.

 Düzgün ve pürüzsüz çalıĢınız.

 Sap kısmının ucunu tıraĢlayınız.

 Düzgün ve pürüzsüz çalıĢınız.
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 Bastonları tamamlayınız.

 Son kontrollerini yapınız.

 Cilalama iĢlemini yapınız.

 Cam gibi parlak görünüm
kazandırınız.

 Bir saat bekletiniz.

 Tam kuruduğundan emin
olunuz.

 Kapak ve parolları hazırlayınız.

 Modele uygun seçiniz.
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 Kapak ve parolları takınız.

 Çivileyiniz.

 Çivileri sağlam takınız.

 Son kontrollerini yapınız.

 Bozuklukları kontrol ediniz.

40
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıdaki iĢlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak tek
tip ağaç baston yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ağaç baston yapımı için gerekli
malzemeleri hazırlayınız.
 Ağaç baston modelini ve boyutlarını
seçiniz.

 Malzemelerin eksiksiz olmasına önem
veriniz.

 Bastonun kullanımına ve modele uygun
ağaç seçiniz.

 Bastona uygun boyda tahta seçiniz.

 Tahtanın boyutunun önemini
unutmayınız.

 Bastonun en ve geniĢliğine uygun tahtayı
kesiniz
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 Keserken boyutlarına dikkat ediniz.
 Kesici aletler kullanırken çok dikkatli
çalıĢınız.

 Kesim yaparken çizginin üstünden
kesiniz.
 Keserken boyutlarına dikkat ediniz.

 Tahtanın üst ve alt kısmını keserek
düzeltiniz.

 Keserken boyutlarına dikkat ediniz.
 Kesici aletler kullanırken çok dikkatli
çalıĢınız.
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 Modele uygun baston kalıbını çiziniz.

 Çizerken dikkatli çiziniz.
 Boyutların tam olmasına dikkat ediniz.

 Çizginin tam üzerinden çizmeye dikkat
ediniz.

 Kalıp çizgisinin üzerinden kesiniz.
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 Kalıp çizgisinin üzerinden kesiniz.

 Boyutların önemini unutmayınız.

 Bastonun düzeltme iĢlemini yapınız.

 Eğrilik olup olmadığını kontrol ediniz.

 Eğrilik varsa düzeltiniz.
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 Baston yuvarlaklığını rende ile veriniz.

 Tam yuvarlak Ģeklini veriniz.

 Baston Ģeklini veriniz.

 Sap kısmındaki oyuntulara dikkat
ediniz.

 Kalınlığını ve boyutlarını kontrol ediniz.
 Sap kısmına uygun olmasına dikkat
ediniz.

 Sap kısmı için boynuzları seçiniz.

46

 Sap kısmına uygun kesiniz.

 Dikkatli kesiniz.

 Sap kısmına uygun Ģekil veriniz.
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 Baston modeline uygun çalıĢınız.

 Boynuzdan saplarını yapınız.
 Süsleme iĢlemini yapınız.

 Boyama iĢlemini yapınız.

 Dikkatli ve temiz çalıĢınız.

 Vernikleme iĢlemini yapınız.

 Pürüzsüz olmasına dikkat ediniz.
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 Kurumaya bırakınız.

 Dikkatli kurutunuz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

AĢağıdaki iĢlem basamaklarında ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak basit
ağaç baston yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ağaç baston yapımı için gerekli araç gereçleri
hazırlayınız.
 Ağaç baston yapımı için gerekli ağaç dalınızı
seçiniz.
 Dalı ısıtarak kıvırmaya hazırlayınız.

 Malzemelerin eksiksiz olmasına
dikkat ediniz.
 Kıvırmak için sağlam olmasına
dikkat ediniz.

 Dalın yanmamasına dikkat
ediniz.

 Bağlayarak sap kısmını yapınız.

 Sıkı bağlayınız.

 Isıtarak Ģekil veriniz.

 Sap Ģeklini verdirmeye
çalıĢınız.
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 Eğrilikleri düzeltiniz.

 Düzgün olmasına dikkat ediniz.

 Eğrilikleri düzeltiniz.

 Düzgün olmasına dikkat ediniz.

 Kabuklarını soyunuz.

 ġeklini bozmamaya çalıĢınız.

 Renklendiriniz.
 Vernikleyiniz.

 Ġstenilen renkte yapabilirsiniz.
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 DeğiĢik modellerde çalıĢabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Dallar, genelde çok düzgün olur. Ağaç baston yapımında kullanılan ağacın en
önemli özelliği, 280-540˚C sıcaklıkta 80 dakika fırınlandığında yumuĢaması ve istenilen Ģekilde düzeltme tahtasında düzeltilmesi ve soğutulmasıdır.

2.

( ) Dalların doğrultma-düzeltmesi iĢlemine baĢlamadan önce ısıtılması gerekir.

3.

( ) Dallar 50 dakika boyunca ısıtılır.

4.

( ) Tornalanacak dalın uçları Ģerit testere ile kesilir.

5.

( ) Bastonluk dal kabukludur ve Ģekil olarak düzgün değildir.

6.

( ) Dal, tornalama iĢleminin sonucunda dalın kabukları soyulmuĢ, pürüzleri giderilmiĢ, kalından inceye giden düzgün bir görünüm kazanmıĢ olur.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Baston tezgâhı, bastonun üretim sürecinin doğrultma-düzeltme, sap ve pabuca
kavela deliğinin açılması ve törpü aĢamalarında kullanılan el yapımı bir düzenektir.

2.

( ) Fırça bastonu boyama iĢleminde, bastona kezzap sürülmesi aĢamasında kullanılan,
sapı ağaç veya plastik, uçları kıl veya naylon olan resim fırçasıdır.

3.

( ) Torna bıçağı, manüel tornada ağacın kabuğundan arındırılması ve merkezlenmesi
iĢleminde kullanılır.

4.

( ) Parlak vernik, bastonun verniklenmesi iĢleminde kullanılan, marangoz ve mobilya
atölyelerinin kullandığı selülozik tip mat verniktir.

5.

( ) Çinko, kezzaba mavi renk verilmesi iĢleminde kullanılan 1-2 mm kalınlığında
çinko levhadır.

6.

( ) Tutkal, deri ve kıkırdak gibi hayvan maddelerinden çıkarılır ve tahta, kâğıt vb.
Ģeyleri yapıĢtırmada kullanılır.

7.

( ) Kezzap, kimyada asetik asit ya da nitrik asit adıyla anılan, katı durumda dağlayıcı
asittir.

8.

( ) Sedef, birçok deniz hayvanının kabuğunda bulunan, sedefçilikte kullanılan sert,
beyaz gökkuĢağı pırıltılı maddedir.

9.

( ) Dalların üç ay dinlendirilmesinin nedeni düzeltilen dalların deformasyona uğraması (yani eğrilme) olasılığını ortadan kaldırmaktır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

YanlıĢ

3

Doğru

4

Doğru

5

Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5
6

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
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