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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 

MESLEK / DAL Plastik Sanatlar 

MODÜLÜN ADI AhĢap, TaĢ Oyma 

MODÜLÜN TANIMI 
Oval ve rölyef oyma kavramları, modelden ahĢap ve taĢ 

oyma uygulamaları öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK AhĢap ve taĢ Ģekillendirme yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel amaç 

Gerekli ortam sağlandığında model yapım resmini okuyup, 

rölyef ve oval modelden ahĢap ve taĢ Ģekillendirme 

yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Yapım resmini analiz ederek modelden ahĢap yontma 

yapabileceksiniz. 

2. Yapım resmin form analizini yaparak taĢ oyma 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanımlı tasarım uygulama atölyesi, ahĢap oyma gereçleri, 

taĢ oyma gereçleri, sanat ile ilgili basılı ve görsel kaynaklar. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Üç boyutlu plastik Ģekillendirme bilgisine sahip olan kiĢi çağdaĢ sanat görüĢü 

kazanmıĢ demektir. Sanat tasarımı, üç boyutlu Ģekillendirme, üç boyutlu formlar, üç boyutlu 

plastik formların estetik duygusuna sahip olmak kiĢiyi mesleki yönden olumlu 

etkilemektedir. Tasarım uygulama dersi modüllerini baĢarıyla tamamlamıĢ olan bir öğrenci 

yaĢamında üç boyutlu formlara ve Ģekillendirmelere yer vereceğinden toplum içinde farklı 

bir yerde olacaktır.  
 

Tasarım uygulama belirli kurallara dayalı çeĢitli tasarım gereçleri, teknik uygulamanın 

araç ve gereçleriyle yapılmalıdır. Bu gereçleri doğru kullandığınızda istenilen Ģekillendirme 

bilgilerini aldıktan sonra çalıĢtığınız alanda yapacağınız tasarımlar ve uygulamalar daha 

anlaĢılır olacaktır. Üç boyutlu Ģekillendirme tasarımlarının taslak çizimlerini kaliteli biçimde 

yapmak daha sonraki uygulama iĢlerinde size yol gösterecektir. Yapmak istediklerinizi taslak 

kâğıdın üzerine çeĢitli resim teknikleriyle çizebileceksiniz. Taslak yapım resmini okuyarak 

ve Ģekillendirme iĢlem sırasını takip ederek doğru Ģekillendirme ve kaliteli bir iĢ yapmıĢ 

olacaksınız. 
 

Hazırlanan bu modülde sanat ve tasarım alanının ahĢap ve taĢ oyma kavramlarını, 

modelden oval veya rölyef ahĢap oyma, modelden rölyef veya oval taĢ oyma uygulamalarını 

ele alacağız. Tasarlama gücünü geliĢtirerek sanat ve tasarım alanına adım atmıĢ olacaksınız. 

Modülü baĢarı ile tamamladığınızda tasarım uygulama temel Ģekillendirme olanaklarını 

öğrenip sanat alanının çeĢitli dallarında bu bilgi ve becerileri kullanabileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda donanımlı tasarım uygulama atölyesi 

ortamı sağlandığında yapım resmini analiz ederek oval veya rölyef modelinden ahĢap 

yontmayı doğru olarak uygulayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından ahĢap oyma 

kavramlarını araĢtırabilirsiniz. 

 AhĢap tam oyma (oval) veya kabartma (rölyef) oyma ile ilgili basılı ve görsel 

kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

1. AHġAP OYMA 
 

1.1. AhĢap Teknolojisi 
 

AhĢap teknolojisi, ahĢabın iĢlenmesi ile ilgili tüm teknik ve bilgileri içeren faaliyetler 

bütünüdür. Bu faaliyetler, ağacın uygun zamanda kesilmesinden, doğru kurutulmasından 

baĢlayarak korunmasından biçilmesi, oyulması, zımparalanması ve cilalamasına kadar 

teknikleri içermektedir. Ağacın kesimi, aslında her mevsimde yapılabilir. Önemli olan ağacın 

rutubetten, leke oluĢmasından, mantarlardan ve kurtçuklardan korunmasıdır. Bu amaçla 

kesiminden sonra tomruğun çinko klorür veya göz taĢı gibi koruyucu maddelerle 

ilaçlanmasıdır. Kurutma, değiĢken hava etkenlerinden korumak amacıyla yapılır. Suni 

kurutma, ilaçlama havuzlarında reçinesi alınarak ve fırınlama ile yapılır. Bu keresteler bir 

havalandırma ve nemlendirme sistemi aracılığı ile dıĢarıda kullanılacaklar için % 15-20 

arasında, içeride kullanılacaklar için ise % 8-13 arasında yeterli bir nem oranına eriĢmek 

üzere kurutulmalıdırlar. Kurutma iĢleri açık havada veya kurutma fırınlarında yapılır. 
 

1.1.1. AhĢap ĠĢlerinin Teknik Analizi 
 

Ağaç ve ahĢap iĢleme (oyma) sanatı, geliĢtirilmiĢ aletler yardımıyla ağacı, tahtayı 

iĢleyip biçimlendirme ve parlatma iĢidir. Malzemesi doğada kolay bulunup kolay 

iĢlenebildiğinden, bu sanatın, en eski sanatlardan biri olduğu bilinir. Bu iĢçilikte en çok 

reçineli ağaçlar (köknar, ladin, yalı çamı, sarıçam, melez ve sedir), yapraklı ağaçlar (meĢe, 

kayın, ceviz ve kavak) ve egzotik ağaçlar (iriko, tek, maun ve pelesenk) kullanılır. 
 

AhĢap iĢlerinde kakma, kesme, oyma ve düzlemelerde çekiç (tokmak, keser) testere, 

oyma kalemleri, rende, törpü vb. el aletleri kullanılır. Piyasada değiĢik boyda ve Ģekilde 

teknik takımlar bulunmaktadır. Örneğin düz kalemlerin yanı sıra derin oymalarda kullanılan 

barok tür kalemler de mevcuttur. El araçları ile gereçler üzerinde öz iĢlemler gerçekleĢtirilir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Ağaç iĢlerinde, kombine (birleĢik), ve birbiri ardından farklı iĢlemler yapan tek tip 

makineler kullanılmaktadır. Ayrıca, üstüne testere, matkap, perdah, gibi çeĢitli aletlerin 

takılabileceği bir motor bloğundan oluĢan makineler de kullanılmaktadır. Marangoz 

makineleri, testere tozunu ve talaĢları emecek biçimde, koruyucu kapaklı Ģeridi testere ve 

gözlük gibi çalıĢanın can güvenliğini sağlayan eklerle de donatılmaktadır. 
 

AhĢap iĢlemek için planya, kalınlık, Ģerit testere, dekupaj, freze, cila ve perdah gibi 

makineler kullanılır. 
 

ġerit testereyle tomruğun kaba geometrisi çıkarılır. Planya veya rende ile malzemenin 

yüzeyleri düzlenir. Tepsi testere ile daha düzgün ve ölçümlendirilmiĢ açısal kesim yapılır. 
 

Kalınlık makinesi ve son iĢlemlerde tepsi ve Ģerit zımparalama makineleri ile düzeyler 

pürüzsüz hale getirilir. 
 

Masa tipi makinelerin yanında delme, kesme ve zımparalama gibi iĢlemler için 

matkap, dekupaj, freze, planya ve zımparalama elektrikli el aletleri kullanılmaktadır (Resim 

1.1.). 
 

Marangoz tezgâhı; tırnak, kurtağzı, baskı mengene gibi temel iĢlemler için donatımı 

olan bir araçtır.  
 

El aletleri; Ģakul, çizim, delme, oyma, kılavuz ve yüzey iĢleme takımları (testere, düz 

ağızlı ve oluklu ıskarpela, el matkabı), yontma takımları (rende, kordon rendesi, testere), 

çekiçler ve çeĢitli törpülerdir. 

 

 

Resim 1.1: Portatif tornalama, delme, oyma, rendeleme ve zımparalama iĢlemleri 

Temrinlik ağaç türleri: 
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Ġğne yapraklı ağaçlar; kara, sarı, kızıl, fıstık çamı, sedir, ladin, köknar, ardıç, servi ve 

porsuk gibi ağaçlardır. 
 

GeniĢ yapraklı yerli ağaçlar; meĢe, kırmızı gürgen (kayın), diĢbudak, karaağaç, 

ıhlamur, akça ağaç, huĢ, kızılağaç, ceviz, çınar, kestane, akgürgen, kaynak, ĢimĢir, kavak, 

kiraz, erik, elma, armut, okaliptüs, günlük, zeytin, akasya, limondur. 
 

YumuĢak kereste veren yabancı ağaçlar; virjinya ardıcı, tsuga (hemtock)dır. 
 

Sert kereste veren yabancı ağaçlar; maun (mahun), kayra (hickory), tik, abanoz, 

pelesenk, satenler, güllerdir. 
 

Karaçam diğerlerine göre daha ağırdır, lifleri kolay ayrılır, çivi-vida tutuĢu iyidir, yapı 

kerestesi olarak en çok karaçam kullanılır. 
 

Sarıçam kırmızımsı kahve renklidir, bariz yıllık halkaları görünür, çivi-vida, yapıĢması 

orta derecedir, yapı kerestesi, ambalaj, kutu- sepet yapımında kullanılır. 
 

Kızılçam hafif ve yumuĢaktır, direnci ortadır, çivi, vida ve boya-cilalamaya iyidir. 

Yapı kerestesi, mobilyacılıkta kullanılır. 
 

Ağaç yapısı ve özellikleri Ģunlardır: 
 

 Ağacın kimyasal yapısı: Selüloz, lignin, hemiselüloz 

 Ağaç kesitleri: Çap kesit, öz kesit, damar kesit 

 Su ve ağaç iliĢkisi: % 0 tam kuru, % 5-20 hava kurusu, % 80-100 taze ağaç ve 

% 150-200 tam yaĢ ağaç 

 Ağacın özgül ağırlığı: 0,05-0,17 kg/dm3 balsa pelesenk en ağır 0,9-1,31 kg/dm3 

kavak hafif 0,41 kg/dm3, ĢimĢir ağır 0,92 kg/dm3 

 Ağacın direnci: çekme, basma, eğilme, burulma, kesme, yarılma, sertlik 

 Ağacın güzellik unsurları: renk, tekstür (doku), parlaklık, koku 

 Ağacın kurutulması 

 Tabi kurutma: doğal ortamda kurutma yöntemidir. 

 Suni kurutma: kurutma odası metodu, kurutma kanalı metodu, yüksek 

elektrik frekansıyla, kızıl ötesi ıĢınla, vakumla, kimyasal kurutma, çözücü 

kurutmalardır. 

 

AhĢap, çeĢitli gereçler, makine ve takımlardan yararlanılarak iĢlenir bir malzemedir. 
 

Kontrplak, ince ahĢap tabakaların ya da katların birbirleri üstüne yapıĢtırılması ve 

preslenmesi ile elde edilen üründür. YapıĢtırma iĢinde liflerin yönü dönüĢümlü olarak 

değiĢtirilir ve böylece kontrplağın lifli yapısı nedeniyle, masif kerestede bulunmayan hem 

enine hem de boyuna dayanıklılık özelliği kazandırılmıĢ olur. AhĢap tabakalar en eski 

çağlardan beri bilinmektedir; fakat liflerin yönünü çaprazlayarak iki tabakayı yapıĢtırma 

düĢüncesi XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıĢtır. 

 

Ġki türlü kontrplak vardır: 1. Birbirlerine yapıĢtırılmıĢ tek sayıda tabakaların üst üste 

gelmesiyle oluĢan çok katlı kontplaklar; 2. Yan yana yapıĢtırılmıĢ plakalardan oluĢan bir 
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masif ahĢap öz ile dıĢ yüzlerine yapıĢtırılan iki tabakayla ortaya çıkan kontrplaklardır. 

Kontrplaklar yapımında kavak, kayın, okume, maun gibi birçok ahĢap özü kullanılır.  

 

Kontrplakların yapımında Ģu iĢlemler yer alır: Kabuk bölümünün etüvlenmesi, açma 

ya da yonga çıkarma, kesip sıyırma, kurutma, yapıĢtırıp levha haline getirme, 10 dakika 

kadar 12-15 bar arası (1 bar=10/5 paskal) bir basınç alında ve kullanılan tutkala levha 

kalınlığına göre değiĢen bir sıcaklıkta tutma, gönyelenme ve bitirmedir. Ġçlerde kullanılan 

levhalar için üre formol temelli, dıĢarıda kullanılan levhalar içinse fenol-formal temelli 

tutkallar uygulanır. Kontrplakların yoğunluğu kullanılan ahĢap öze bağlıdır. Doğramalık 

keresteye göre kontrplağın birçok üstün yanı vardır. Neme karĢı daha az duyarlıdır. 

Yoğunluğun azlığı ve gözenekli oluĢu sayesinde iyi bir ısı ve su yalıtıcısıdır ve ayrıca 

kütlenin azlığına karĢı, her üç ana doğrultuda büyük bir mekanik direnci vardır. 
 

Kontrplağın uygulama alanı çok değiĢiktir. Hafifliği, sağlamlığı ve termik yalıtım 

katsayısının iyi oluĢu sayesinde betonarme iĢlerinde kalıp elemanı olarak kullanılır. Çatı 

yapımında büyük açıklıklı sandık kiriĢleri ve “sandviç panolar”ın hazırlanmasında 

yararlanılır. Doğramacılık alanında perde duvarların örtülmesinde seçkin bir dıĢ ve iç 

kaplama gereci oluĢturur. Düzlemsel kapıların yapımında da öz, bir çerçeve ve kontrplak 

kaplı yüzey elemanları kullanılır. 
 

Kolay iĢlenebilir ve hafif oluĢu nedeniyle ayrıca iç süsleme ve ambar düzenleme 

iĢlerinde de elveriĢlidir. Üstelik gemi yapımında (gezi tekneleri), otomobil yapımında 

(kamyon, karavan) ve havacılıkta (planör) da kontrplaktan yararlanılır. Ayrıca, tiyatro ve 

sinema dekorlarıyla maketlerin ortaya konması ve paket eĢya iletimi için gereken tabla, 

sandık yapımında da kontrplak, sık kullanılan bir gereçtir. 
 

Kontratablalar: Bir orta katı olan ve her iki tarafından en az iki kaplama levhası 

bulunan gereçtir. Kök ağacı, 5-8 mm kalınlığında soyma kaplamalarının yan yana 

yapıĢtırılması ve yüzlerin astar kaplama preslenmesiyle elde edilir. Tutkallı ve tutkalsız 

çeĢitleri de vardır. 
 

Sunta, ağaç talaĢı ve tutkal karıĢımının preslenerek değiĢik kalınlıklarda ve dokuda 

üretilir. Ġç mimari ve mobilya tasarımında boyama ve kaplama ile tamamlanarak seri iĢlerde 

kullanılmaktadır. Su ve rutubetten korunduğu takdirde uzun vadeli bir malzemeye 

dönüĢebilir. 
 

MDF, ince ağaç talaĢından üretilen oldukça sağlam bir üründür. Suntadan daha kolay 

iĢlenirliği ve sağlamlığı nedeniyle daha çok tercih edilir.  
 

Ağacın birbirileriyle yapıĢtırılması ve birleĢtirilmesinde çeĢitli terimler kullanılır: 
 

 Pah: Ağacın iki yüzünü 90 derece dıĢında bir yüzeyle birleĢtiren düz olarak 

alınmıĢ bir cumbadır. 

 Kısmı pah: BitiĢik iki yüzeyi değiĢik meyillerde kesen cumbanın bir kısmıdır. 

 Yanak: Zıvananın geniĢ yüzü ya da yüzeyidir. 

 KöĢe: Üç kenarın birleĢtiği noktadır. 

 Kanal: Parça elyafına dik yönde açılan düz oluktur. 

 Cumba: Ağacın elyaf yönündeki dar yüzeydir. 
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 Yuva: Diğer parça ile birleĢmesini sağlamak için parçalardan birine açılan 

değiĢik Ģekillerdeki kilit, menteĢe, kanal, zıvana, kiniĢ gibi yerler için açılan 

oyuktur. 

 KiniĢ: Parçanın elyafı yönünde açılan düz oluktur. 

 Dilmek: Bir parçayı testere ile kesit kalınlığını azaltmak, boyu ve geniĢliği aynı 

olan iki ya da daha fazla parça elde etmek. 

 Zıvana dibi: Zıvana ile parça ucuna birleĢtiği, esas parça kalınlığının bağlandığı 

kısımdır. 

 BirleĢtirme ÇeĢitleri 

 BaĢağaç düz birleĢtirme 

 

Resim 1.2: BaĢağaç düz birleĢtirme 

 Gönye burun köĢe birleĢtirme 

 

Resim 1.3: Gönye burun köĢe birleĢtirme  

 Cumba cumbaya düz birleĢtirme 

 

Resim 1.4: Cumba cumbaya birleĢtirme  
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 Kavelalı baĢ ağaç birleĢtirme 

 
Resim 1.5: Kavelalı baĢ birleĢtirme  

 Cumba cumbaya kavelalı birleĢtirme 

 
Resim 1.6: Cumba cumbaya kavelalı birleĢtirme 

 Cumba cumbaya çıtalı birleĢtirme 

 
Resim 1.7: Çıtalı birleĢtirme 

 Gönye burun çıtalı birleĢtirme 

 

Resim 1.8: Gönye burun çıtalı birleĢtirme 
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 Kertmeli uç birleĢtirme 

 

Resim 1.9: Kertmeli uç birleĢtirme 

 KiniĢli birleĢtirme 

 

Resim1.10: KiniĢli birleĢtirme 

 Lambalı uç birleĢtirme 

 

Resim 1.11: Lambalı uç birleĢtirme 

 Kanallı birleĢtirme 

 

Resim 1.12: Kanallı birleĢtirme 
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  Düz dıĢ birleĢtirme 

 

Resim1.13: Düz dıĢ birleĢtirme 

 Kırlangıçkuyruğu düz birleĢtirme 

 

Resim 1.14: Kırlangıçkuyruğu düz birleĢtirme 

 Zıvana birleĢtirme 

 

Resim 1.15: Zıvana birleĢtirme 

Çiviler 
 

 Ġmalat metoduna göre: Dövme demir, kesme, tel çiviler. 

 BaĢ Ģekline ve tel çapına göre: Normal, sivri uçlu, kutu, tel, ince iĢ, sandık 

çivileri. 

 ġekillerin uçlarına göre: Normal, uzun uç, küt, düz kalem, yuvarlak, iğne, ördek 

ağzı, tek yanlı, haç uç. 

 Özel biçimler: Sandık, beton, iki uçlu, tel örgü, tutma gücü arttırılmıĢ özel 

çiviler. 
 

Tornavidalar 
 

ÇalıĢma prensibine göre normal, cırcırlı, elektrikli; uçlarına göre yıldız ve düz 

tornavidalar. 
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1.1.2. Ağaç Oyma Tekniği 
 

Tasarım ve heykel iĢlerinde temelde klasik kesme, birleĢtirme, oyma, zımparalama ve 

boyama ahĢap iĢleme teknikleri kullanılmaktadır. Bu iĢlerde yeni araç gereç ve teknolojik 

ürün ya da yöntemler de kullanılmaktadır. Yeni teknoloji ürünleri çağdaĢ form anlayıĢını ve 

estetiğini etkilemektedirler (Resim 1.16.). 

 
 

 

Resim 1.16: Tornalama ile Ģekillendirme 

Oymacılık iĢlerinde ölçme aletleri iĢkenceler, pantograflar, değiĢik profilde oyma 

kalemleri, ahĢap tokmaklar, törpü ve zımpara gibi araçlar kullanılmaktadır. Teknik açıdan 

kaliteli malzemeden yapılan, iyi bilenmiĢ, bakımlı oyma kalemleri kullanılır. Bu araçların 

kullanma becerisi, teknik özeliklerine ve yaptıkları iĢlemlerine bağlıdır. ÇalıĢmanın 
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büyüklüğü ve ahĢabın sertliğine göre kalemlerin büyüklüğü ve kesme açılı araçlar 

kullanılmaktadır (Resim1.17., 1.18.,1.19. ve 1.20.). 

 

Resim 1.17: Oyma iĢlerinde kullanılan noktalama aracı  

 

Resim1.18: ÇalıĢmayı sabitleĢtirmek amacıyla kullanılan iĢkence aleti ve kullanımı 
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Resim1.19: Oyma kalemi 

 

 

   

Resim 1.20: ÇalıĢmanın dokusal yapısını öne çıkarmak için kullanılan yakma gereci ve iĢlemin 

aĢamaları 
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1.1.3. AhĢap ĠĢlemleri 
 

Biçme ve kesme, tasarlanan biçimin ana hatlarına, ölçülerine ve parçalarına göre 

yapılan iĢlemleri içerir (Resim 1.21.). 
 

 

  
Resim 1.21: Dekupaj ile kesme 

Delme, birleĢtirme iĢlerinde, vidalama, kavelalama amacıyla sütunlu ve el matkabıyla 

delik açma iĢine denilir (Resim 1.22.). 

 

 

 

  

Resim 1.22: Delik delme iĢlemi 

Oyma, değiĢik oyma kalemleriyle biçimin genel formunun ve detaylarının 

Ģekillendirme sürecidir (Resim 1.23.). 
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Resim 1.23: Oyma yapmak 

Tornalama, ağaç torna ile silindrik ve yuvarlak parçaları Ģekillendirme iĢlemidir 

(Resim1.24.). 
 

 

 

  
Resim 1.24: Tornalama yapmak 
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Rendeleme, bir parçanın düzlenmesini sağlayan iĢlemdir (Resim1.25.).  
 

 

 

  

Resim 1.25: Rendeleme yapmak 

Törpüleme, zımparalamadan önce törpü ve elle yapılan etkili, yüzeysel iĢlemdir. Bu 

iĢlem çok iri zımpara ile de yapılır (Resim 1.26.). 
 

 

 

  
Resim 1.26: Törpüleme yapmak 
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Zımparalama, yüzeyi pürüzsüz hale getiren ve formun plastikiyetini tamamlayan 

iĢlemdir (Resim1.27.). 

 

 

  
Resim 1.27: Zımparalama yapmak 

Macunlama, çalıĢma yüzeyi üzerinde oluĢan çatlak ve negatif çizikleri kapatmak için 

sürülen ve kuruduktan sonra zımparalanıp yüzeyi pürüzsüz hale getirmek amacıyla yapılan 

iĢlemlerdir (Resim 1.28.). 

 

Resim 1.28: Macunlama yapmak 
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Parlatma, benzin veya terebentinde açarak balmumu olarak kullanılır. ÇalıĢmaya fırça 

ile doku istikametinde sürülür. Bu iĢlemden sonra bez parçası veya kısa kıllı fırça ile 

parlatılır. Bu tür iĢler piyasada bulunan malzemeler ile de yapılır (Resim 1.29.).  
 

 

 

  
Resim 1.29: Parlatma yapmak 

Cilalama (vernikleme), son aĢama olarak yapıtı koruma ve doğal deseni destekleme 

amacıyla yapılır. Suda, ispirtoda ve terebentinde açılan türleri mevcuttur. Amaca uygun cila 

gibi taylak, sentetik, selülozik, mat ve parlak vernikler kullanılır (Resim 1.30.). 
 

 

 

  
Resim 1.30: Cilalama yapmak 
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Ara selülozik vernik, ahĢabı derinliğinde dıĢ etkenlerden koruma amaçlı kullanılır. DıĢ 

vernik, boyama ve patina iĢ ve iĢlemleri için hazırlık niteliği taĢımaktadır. 
 

Astar boya, dıĢ boyayı ahĢaba daha iyi tutundurmak amacıyla geliĢtirilmiĢ bir boya 

türüdür (Resim1.31.). 
 

 

Resim 1.31: Astar boyama heykel 

DıĢ boya, son katta koruma ve estetik görünüm vermek için yapılan akrilik ve yağlı 

boyama Ģeklidir (Resim 1.32.). 

 

Resim 1.32: Renkli boyanmıĢ soyut heykel 
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Boya ÇeĢitleri 

 

 1.Akrilik (kauçuk asıllı) boyalar; koruyucu, iç ve dıĢ yüzey boyamalarında, su 

ile inceltilen boyadır. 

 Yağlı boyalar; kapatan boyama için en kolay uygulanan, bezir yağı, terebentin 

ile inceltilen ve fırçalar ile sürülen boya türüdür. 

 Vernik, Ģeffaf zamklı bitirim gerecidir. 

 Ağaç macunu, gözenekleri doldurmak için kullanılan gereçtir. 

 Gomalak, ispirto ile inceltilen vernik çeĢididir. 

 Boyama Yöntemleri (metotları) 

 Fırça metodu, fırçayı izi kalmadan sağ ve sola, yukarı ve aĢağıya boya sürme 

Ģeklidir. 

 Püskürtme boyama metodu, hava tabancası ile yapılan boyamadır. 

 Rulo ile boyama metodu, ruloyu düz bir zemine sürerek homojen boya alınması 

sağlanarak boyama yapılmasıdır. 
 

1.2. Yapım Resim Okuma Yöntemleri 
 

Yapım resmi, ağaç iĢlerinde iĢi yönlendirici rol üstlenmektedir. ÇalıĢmanın Ģekli, 

malzemesi, ölçüleri ve iĢlemleri hakkında görüntü veren bir tasarıdır. Yapım resmi iki tür 

olabilir: Birincisi fonksiyonel tasarımla ilgili teknik çizim ya da patlamıĢ resimdir (Resim 

1.33.), ikincisi de heykel ile ilgili taslak desendir (Resim 1.34.). Birincisi daha artistik 

desenle sanatsal bir çalıĢmaya yön verir.  
 

 

Resim 1.33: Oval yontma aĢamalarını gösteren serbest resim  
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Resim 1.34: Teknik ağırlıklı yapım resim 

Ġkinci tür çizim ise yapılacak olan eĢyanın genel, detay ölçülerini ve bağlantılarını, 

yapım aĢamalarını gösterendir.  
 

1.3. AhĢap Oyma 
 

AhĢap oyma tekniği, ağacın doku ve mukavemet özelliklerine göre iĢlenmesi, belirli 

iĢlem sırasının takibi ve aletlerin kullanımıdır. Teknik açıdan ağacın mukavemeti ve dokusal 

yapısı önemlidir. Mukavemet ve doku, iĢlemleri ve aletleri belirlerler. Örneğin malzemenin 

sertliğine göre oyma kalemlerinin ağız açıları değiĢir. Sert malzemelerde geniĢ ağız açılı 

kalemler, yumuĢaklarda ise dar açılı olanlar kullanılmaktadır. 
 

Atölye, ahĢap iĢleme ve oymacılık iĢlerinde çok önemli bir unsurdur. Bir oyma 

atölyesinde marangoz tezgâhı, oyma sehpaları, malzeme ve alet dolapları, makine ve 

teçhizattan oluĢur. Atölye düzeni yapılan iĢlemlere göre ayarlanır. Atölyede aydınlatma ve 

ıĢık yapılan iĢlerin özelliklerine göre ayarlanır. Atölyenin havalandırması ve ısı ayarı bir 

atölye ortamının sağlıklı ve iĢleyiĢli olmasını sağlar.  
 

1.4. Oyma Gereçleri Kullanma Prensipleri 
 

Geleneksel veya çağdaĢ sanatta oymacılık, genelinde kendine özgü (orijinal) tekniğe, 

estetik etkiye ve değere sahiptir. Bu nitelikleriyle ahĢap, doğal ve suni çeĢitliliği ile sanatta 

ve tasarımda tercih edilen bir malzemedir. Doğada var olması, iĢlevsel yönleri ve fiziki 

özellikleri ahĢabı değerli malzeme konumuna getirir. Estetik açıdan renk, doku gibi plastik 

özelliklere sahip ahĢap, özgün plastiklerde ve fonksiyonel tasarımlarda da yaygın kullanım 

imkânı sağlar. Ceviz, ıhlamur, kiraz, gürgen ve çam gibi ağaç türlerinin doğal yapıları, 

renkleri sanatsal düĢüncenin plastik dilidir.  
 

Araç ve gereçlerin bakımı 
 

Kullanılan oyma kalemlerinin periyodik olarak bilenmesi gerekir. ġemada verilen 

açılar doğrultusunda oyma kalemler bilenir (Resim 1.35.). 



 

 22 

 

 

Resim 1.35: Belirlenen açılarla oyma kalemlerin bilenmesi 

Nemden ve paslanmalara karĢı oyma kalemlerin yağlanması ve kılıflarında aĢağıda 

gösterildiği gibi korunması önemlidir (Resim 1.36.). 
 

 

 

  
Resim1.36: Oyma kalemlerin korunması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda modelden ahĢap yontma yapmıĢ olacaksınız. 

 

Kullanılacak Araç Gereçler: 
 

 Ağaç kitle: KurutulmuĢ ağaç çeĢitleri ve ahĢap ürünleri, 

 Uygulamalarda rehber olan yapım (teknik) resmi,  

 DeğiĢik iĢlemler için temel araç olan marangoz tezgâhı, 

 Oval heykel oymada kullanılan döner sehpa, 

 Uzunluk ölçü aletleri: katlanır metre, çelik metre, Ģerit metre ve tomruk metre, 

 NiĢangeçler: Tek, çift kollu marka ve zıvana niĢangeci, 

 Markalama ve açıölçer: dülger gönyesi ve ayarlı gönye, 

 El testere ve testere makineleri: baĢkesme, kıl, farekuyruğu testereleri, gönye 

burun kesme, masa tipi dekupaj, portatif dekupaj, daire baĢkesme, Ģerit testere 

makineleri, 

 Rendeler ve planyalar: GeniĢ yüzeyleri rendeleme iĢinde kullanılan perdah 

rendesi, elektrikli el ve masa planyaları, 

 Oyma kalemleri, düz, kalem, dirsekli-oluklu kalem, 

 Törpüler: tek sıra, çift sıra diĢli ve özel diĢli törpüler, 

 Zımparalar: DeğiĢik kalınlıkta tutkallı, bezli makine zımparaları, 

 Matkap: el matkabı ve uçları, 

 Pantograf. 

 

Resim 1.37: Oyma iĢlerinde kullanılan macun, ıskarpela ve zımpara 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ediniz, uygulama masasına diziniz ve 

sabitleyiniz (Resim 1.37.). AĢağıdaki iĢlemleri, sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Uygulama ölçülerinde masif kütle kesiniz. 
 

 Taslak ve eskiz gibi yapım resimlerinde ön tasarı, ölçü ve malzemesine göre 

teknolojik iĢlemlerden geçirilmiĢ ya da kurutulmuĢ ağaç temin ediniz. Bu masifi 

Ģerit testere yardımıyla çizilmiĢ ölçülerden kesiniz (Resim 1.38.). Kesilen ağaç 

kütleyi oyma sehpasına tutturarak planları düzleyiniz (Resim 1.39.). 
 

 

 

  
Resim 1.38: Kütlesel Ģeklin kesilmesi 

 

Resim 1.39: Kütlesel Ģeklin düzlenmesi 

Modelden temel planları belirleyiniz ve geniĢ kavisli kalemlerle oyunuz. 
 

 Taslak belirlen verilere göre kütlenin üzerine formun karakterini belirleyen 

oranları ve temel planları çiziniz. Bu çizimlere göre geniĢ kavisli kalemler ve 

tokmak ile temel planları indiriniz (Resim 1.40.). 
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Resim 1.40: Temel planların indirmek 

Biçim hacmi göz önünde bulundurarak kavisli kalemlerle detay planlarını 

oyunuz. 
 

 Temel biçim ve Ģekiller üzerine sanatsal biçimin detaylarını, orantı ve Ģekillerini 

belirleyen çizgiler çiziniz. Kalemlerle detay Ģekillerin biçimin konfigüratif ve 

konstrüktif bütünlüğünü gözeterek planlarını oyunuz (Resim 1.41.). 
 

 

 

  
Resim 1.41: Detayların oyulması 

Bölgesel hacimlerin konfigürasyonunu takip ederek biçimsel bütünlük oluĢturan 

oyma yapınız. 
 

 Ana planlar ve detay Ģekillerin oyulmasından sonra ara Ģekillerin ve planların 

belirlemesine geçiniz (Resim 1.42.). 
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Resim 1.42: AĢamaya göre biçimsel bütünlük oluĢturmak 

Formsal bütünlük içinde plastik hareketlerini takip ederek birleĢtirici oyma 

yapınız. 
 

 Bu aĢamada kabaca çıkartılan konstrüktif yapı üzerine tekstürel ve plastik oyma 

yapınız (Resim 1.43.). 
 

 

 

  
Resim 1.43: Yüzeysel plastikiyet yapmak 

Doku yapınız. 
 

 Kavisli kalemlerin bıraktığı doku ile çalıĢmayı tamamlayınız (Resim 1.44.). Bu 

stilistik unsur, biçimsel ve plastik bütünlüğü oluĢturan unsur da olabilir. 
 



 

 27 

 

Resim 1.44: ÇalıĢmayı yüzeysel doku plastikiyeti ile bitirme 

Düz kalemlerle üst yüzeysel düzlemeler yapınız. 
 

 ÇalıĢmanın plastikiyeti dokusal değil de düz, pürüzsüz olabilir (Resim 1.45). 

Böyle bir yüzey elde etmek için kavisli kalemlerden sonra düz kalemlerle 

çalıĢılır. Yüzeyi daha da pürüzsüz yapmak için ilk önce törpü ile sonra da iri, 

orta ve ince zımpara ile zımparalanır. Bu iĢlemlerde elektrikli el oyma ve 

zımparalama makineleri de kullanılabilir, tabii en iyi netice el ile iĢlemlerde 

elde edilir. Son kat zımpara ile ağacın doku ve renk yapısı ortaya çıkar. Ağacın 

yapısını daha iyi ortaya koymak ya da farklı tonlama yapmak için renkli ve 

renksiz vernik sürülür. 

 

Resim 1.45: Düz kalemlerle yüzeyi düzleme 
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ÖNERĠLER 
 

 Soyut veya figüratif oval oyma yapabilirsiniz (Resim 1.46.). 
 

 

 

  
Resim 1.46: Stilistik oyma 

 Yapısal bir çalıĢma yapabilirsiniz (Resim 1.47.). 
 

 

 

  
Resim 1.47: Yapısal uygulama 
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 Deneme uygulamaları yapabilirsiniz (Resim 1.48.). 

 

Resim 1.48: Deneysel uygulama 

 Oyma yöntemini kullanarak ahĢap rölyef oyma yapabilirsiniz (Resim 1.49.). 

 

Resim 1.49: AhĢap oyma örnekleri 

 ÇalıĢmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yapım resmi üzerinde form yorumu yaptınız mı?   

2. Tasarıya göre ağaç kitleyi sehpaya bağladınız mı?   

3. Kompozisyonun temel oranlarını kitleye iĢaretlediniz mi?   

4. Formun değiĢik açılardan Ģekillerini çizdiniz mi?   

5. Detay oyma yaptınız mı?   

6. Doku yaptınız mı?   

7. Kütleyi ölçülendirdiniz mi?   

8. Oyma kalemlerinin tümünü kullandınız mı?   

9. Kalemlerle çalıĢırken tokmak kullandınız mı?   

10. Oymada iĢlem sırası takip ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin 

baĢındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlıĢ ise “Y” yazınız. 
 

1. (   ) Ağaç oyma iĢlerinde yapım resmi kullanılmaz. 

2. (   ) Heykel sanatında masif ahĢap yerine sunta kullanılır. 

3. (   ) Oymacılıkta makineler kullanılmaz. 

4. (   ) Oymacılıkta düz oyma kalemleri kullanılır. 

5. (   ) Oval oymada temel planların önemi yoktur. 

6. (   ) Oyma iĢlemleri genelden detaya yapılır.  

7. (   ) Oyma kalemlerine bileme yapılmaz. 

8. (   ) AhĢap oyulduktan sonra kurutulur. 

9. (   ) Son aĢamada vernik yapılır. 

10. (   ) Verniklemede sadece mat vernik 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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda donanımlı tasarım uygulama atölyesi 

ortamı sağlandığında yapım resmi form analizini yaparak taĢ oymayı doğru olarak 

uygulayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından taĢ oyma kavramlarını 

araĢtırabilirsiniz. 

 TaĢ oyma ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyebilirsiniz. 

 

2. MODELDEN TAġ YONTMA 
 

2.1. TaĢ Teknolojisi 
 

 

 

  

Resim 2.1: Hitit kabartması 

TaĢ, tarih öncesi keĢfedilen ve asırlar boyunca inĢaat, süs ve özgün oymacılık için 

kullanılan bir malzemedir. Doğadan elde edilen bu malzeme teknik ve teknolojik seviyeye 

göre medeniyetler tarafından iĢlenerek mimarî yapılarda, heykelde ve süsleme sanatlarda 

kullanılmaktadır. Antik dönemde taĢ sanatı, yapı süsleme ve heykelde en önemli örneklerini 

vermiĢtir (Resim 2.1.ve 2.2.).  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.2: Antik taĢ yontma örnekleri 

Geleneksel Osmanlı sanatında taĢ; camilerde, köprülerde, saraylarda ve mezar 

taĢlarında ana inĢaat veya süs malzemesidir (Resim 2.3.). 
 

 

 

  

Resim 2.3: Osmanlı mezar taĢları 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin ve kurucusunun Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtmezarı 

Anıtkabir’in inĢasında da taĢ temel yapı malzemesi olarak kullanılmıĢtır (Resim 2.4.). 
 

 

 

   

Resim 2.4: Anıtkabir’ de taĢın çeĢitli kullanımları 

Anıtkabir’de kullanılan sarı ve kırmızı traverten, beyaz, yeĢil ve siyah mermer doğal 

estetik etki yaratmaktadır (Resim 2.5.). 
 

 
  

Resim 2.5: Anıtkabir’de kullanılan (kırmızı, sarı traverten ve yeĢil mermer) taĢlar 
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2.1.1. TaĢ ÇeĢitleri 
 

Mermer, granit, küfeki, kum, lüle, traverten, bazalt ve kıymetli taĢların doğal 

görünümleri ve desenleri, renkleri, sadeliği ve parlaklığı plastik ve estetik etki yaratır. TaĢ, 

özgün heykelde çeĢitli fiziki özellikleri bakımından yüksek estetik değerlere sahip 

malzemedir. Yontuculuk veya taĢ iĢçiliği, günümüzde de önemini koruyan en eski ve değerli 

güzel sanat dallarından biridir. 
 

   

Resim 2.6: Mermer çeĢitleri (Elazığ viĢne, pembe ve Milas beyazı) 

Mermer, kireç billurlarından oluĢmaktadır. Katkı maddelerin karıĢımı ile çok farklı 

renklerde görülmektedir (Resim 2.6.). Mermerin asıl değeri tanelerin inceliğine, 

homojenliğine ve renginin düzenliliğine göre belirlenir. En değerli mermer ocakları 

Ġtalya’da, Fransa’da ve Ġspanya’da bulunmaktadır. Türkiye’de de kaliteli mermerler 

bulunmaktadır ve yörelerine göre ün kazanmıĢlardır. Afyon beyazı, Konya siyahı, Kayseri 

kırmızısı, Kaplan postu, Marmara grisi ve oniksi en ünlü olanlardır. Türüne, rengine ve 

yapısına göre bu taĢlar dekoratif iĢlerde ve özgün çalıĢmalarda kullanılmaktadır.  
 

LületaĢı (sepiyolit), magnezyum ve silisyum esaslıdır (2MgO,3Sio2,2H2O) ve MÖ 

5000'den (Demirci Höyük M.Ö. 3000) bu yana bilinmektedir. LületaĢının % 70 rezervi 

Türkiye'de EskiĢehir (Söğütçük, Sepetçi ve Yaycılar ocakları), Konya ve Çanakkale’de 

bulunmaktadır. Topraktan çıkan taĢ parçaları biçimsizdir ve asıl rengini göstermezler. Ham 

parçalar yaĢken kolay iĢlenir, yontulur zımparalanır ve cilalanır. LületaĢı iĢlendikten sonra 

krem rengini alır. Kurutulduktan sonra sertleĢir ve suda yüzecek kadar hafifler. TaĢ, 

hediyelik (süvenir) eĢya yapımında kullanılır (Resim 2.7.). 

 

Resim 2.7: Lüle taĢından yapılan eĢya 
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Granit, değiĢik düz veya benekli sert bir taĢ türüdür. Dayanıklılığı nedeniyle açık 

alanlarda yapılan Ģekillendirmelerde kullanılmaktadır. 
 

Özgün ve dekoratif iĢlerde geniĢ kullanım alanı olan küfeki, kumtaĢı, traverten ve 

ülkemizin çeĢitli yerlerinde bulunan diğer taĢlar elle Ģekillendirilmeye müsaittirler (Resim 

2.8.). 

 

 

  
Resim 2.8: Elle Ģekillendirilen hediyelik eĢyalar 

Kıymetli taĢlar, yüksek maliyet, özel teknik ve teknoloji gerektiren ve ayrı sektörü 

olan taĢlar sınıfıdır. Oltu taĢı, elmas, zümrüt, safir gibi birçok taĢ, süs eĢyalarında 

kullanılmaktadır. 
 

2.1.2. TaĢ ĠĢleme Teknikleri 
 

Yontma iĢleri kapalı mekânda-atölyede ve açık alanda yapılmaktadır. Yontma, ağır ve 

sağlam ahĢap takozlar, sehpalar üzerinde gerçekleĢir. ġekillendirme iĢlerinde el aletleri veya 

makineler kullanılmaktadır.  
 

Klasik elle taĢ yontma tekniği, değiĢik boyda murçlar, keski ve çekiç gibi aletlerle 

gerçekleĢir. ÇalıĢma büyüklüğüne göre aletlerin büyüklüğü belirlenir. Yapılacak iĢleme göre 

aracın türü seçilir. Malzemenin sertliğine göre ucun açısı belirlenir. Aletlerin kalitesi 

kullanılan malzemenin kalitesine ve tavına bağlıdır. Ġyi tavlanmıĢ, alet aĢınmadan yontma 

iĢlerini kolaylaĢtırır. Yontma tekniği, çelik alet ve gereçlerin dıĢında çevik bilek gerektirir.  
 

Günümüzde yontma iĢlerinde kompresörle çalıĢan hava tabancaları, spiral taĢlama, 

cilalama makineleri vb. kullanılmaktadır. Makineler sanatçıya zaman kazandırır ve enerji 

tasarrufu sağlar. Estetik açıdan, makine kullanımı farklı plastik yorumlara neden olur. 

Teknoloji, plastik ve estetik form etkileĢimi sanatsal form anlayıĢını da değiĢtirir ve çağdaĢ 

boyut kazandırır.  
 

 

 

 

 

 

 

ġema 2.1: TaĢın özellikleri 

TAġIN 

ÖZELLĠKLERĠ 

ESTETĠK 

ÖZELLĠKLER 

 

DOKU 

DESEN 

RENK 

TEKNĠK  

ÖZELLĠKLER 

 

SERT 

YUMUġAK 
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Estetik ve teknik açıdan taĢın seçimi önemlidir. Örneğin Michelangelo Bounnarotti, 

Kanara ocaklarında taĢın çıkarılmasından taĢınmasına kadar bizzat kendisi ilgilenmiĢtir. 

Üstat, yerini belirleyerek iĢçilerin yardımıyla taĢı çıkarmıĢtır. TaĢın temiz, damarsız 

olduğundan emin olmak amacıyla da sabah güneĢinin ters ıĢığından (kontrajur’undan) içini 

inceledikten sonra kesin seçimini yapmıĢtır. 
 

TaĢın seçimi ilk önce estetik açıdan yapılır. TaĢ; türüne, özelliklerine göre farklı 

plastik ve estetik değerler taĢır. Konumuza ve estetik düĢüncelerimize en doğru imaj verecek 

taĢ seçilir. Bu değerleri elde etmek için taĢın teknik özelliklerini veya yapısını tanımak 

gerekir. Teknik açıdan taĢın kristal yapısı önemlidir. Ġnce kristalli taĢ yontmaya daha 

elveriĢlidir. TaĢlar cinsine, içyapısına, yoğunluğuna göre sert ve yumuĢak türlere 

ayrılmaktadır (ġema 2.1.). TaĢın türüne ve özelliklerine göre teknik, araç ve gereç belirlenir.  
 

2.2. Yapım Resim (ġablon) 
 

TaĢ iĢlerinde yapım resmi ve taslaklar bir çalıĢmanın yapımında ölçüsel, orantısal ve 

Ģekilsel yön kazandırmaktadır (Resim 2.9.). Yapım resim teknik ya da serbest, ayrıntılı ya da 

ayrıntısız form bilgisi olan uygulayıcı tarafından yapılır. 
 

     

Resim 2.9: 2D ve 3D taslak 

2.3. TaĢ Yontma Prensipleri 
 

2.3.1. Modelden Pantograf ile Yontma  
 

Pantograf, bir resmi veya heykeli belli ölçülerde küçülterek veya büyüterek aynısını 

yapmak için kullanılan bir alettir. Büyük bir alete benzeyen bu aletin kolları istenilen 

ölçülerde açılır kapanır. Bir ucu ölçü alarak o ölçüyü orantılı biçimde diğer ucundaki 

kalemle düz zemine çizmektedir. 
 

Puantometre, heykeltıraĢların alçı modelden taĢa aynısını iĢlemek için kullandıkları 

alete denir, heykel modelinin her noktasının girinti ve çıkıntısının ölçüsünü alıp taĢ kitlesine 

aktararak ölçme özeliği olan bir nokta ölçüsü aletidir. Aletin üç kolu olup bu üç kolun her 

birinin ucu model üstünde A, B, C gibi noktalarla temas ettirilerek tespitler yapılır. Miller 

üzerindeki rakamları takip ederek belirlenen ölçüler doğrultusunda yontma yapılır (Resim 

2.10.). 
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Resim 2.10: Puantometre ile yontma 

2.3.2. Serbest Yontma 
 

Taslaktan veya hayalinde bulunan modelin puantometre ve benzeri aletleri 

kullanmadan heykel Ģekillendirmelerine serbest yontma yöntemi adı verilir. Bu yöntem, 

sanatçının kendi yöntemleriyle ve el aletlerini kullanarak model takip edilmeden yapılan 

özgün çalıĢma yöntemi olmaktadır (Resim 2.11.). 
 

 

 

  

Resim 2.11: Serbest yontma 
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2.4. TaĢ Yontma Yöntemleri 
 

2.4.1. Klasik El Aletleriyle Yontma ĠĢleri 
 

Taslağımıza göre uygun taĢ seçilir. TaĢın teknik özelikleri analiz edilir ve buna göre 

de uygun araç gereç secimi yapılır. Malzemeye uygun teknik yöntemlerle belirli iĢlem sırası 

takip edilir. Yontma tekniği, zanaatkâr titizliği ile iĢlem sırası takibi gerektiren iĢlemler 

bütünüdür (Resim 2.12.).  
 

 

Resim 2.12: Klasik yontu aletleri 

Keski ile kopartma, biçimin kaba ana hatları ve oranları ile kaba bir Ģekilde planlarını 

belirleme iĢlemidir. 
 

Murçla indirme, ana planlar ve oranlar üzerine ara planlar ve Ģekiller yardımıyla biçim 

detayların belirlemesini içerir (Resim 2.13.). 
 

 

Resim 2.13: Murçla indirme 
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DiĢli ıskarpelalarla tarama, indirmeden sonra biçimin yüzeyinde daha duyarlı plastik 

Ģekillendirmedir (Resim 2.14.). 
 

 

 

  
Resim 2.14: DiĢli ıskarpelalarla tarama 

Düz ıskarpelalarla düzleme, yüzeyin dokusunu minimuma indirme iĢlemidir (Resim 

2.15.). 

 

 

  
Resim 2.15: Düz ıskarpelalarla düzleme 
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Zımparalama, ıskarpela ile yapılan düzlemelerden sonra farklı numaralı su zımparaları 

ile yüzey pürüzlerini sıfıra indirmektir (Resim 2.16.). 
 

 

 

Resim 2.16: Zımparalama 

 

Polisaj, su ortamında değiĢik parlatıcı maddelerin keçe (güdebergave) ile parlaklık 

kazandırma iĢlemidir (Resim 2.17.). 
 

 

Resim 2.17: Polisaj 

2.4.2. Teknoloji Ürünü Aletlerle TaĢ ĠĢleme Yöntemleri 
 

Teknolojinin ilerlemesiyle elle (manuel) taĢ iĢleme yöntemleri, yerlerini elektrikli 

makinelere yerini bıraktı. Bu aletler elektriğin hareket gücüyle ve hava basıncı ile elde edilen 

darbeyle çalıĢmaktadır. Neticede bu tür aletler zamandan tasarruf, daha net ve efektif 

iĢlemler yapılmaktadır (Resim 2.18.). 
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  Resim 2.18: Kesme ve delme aletleri 

2.4.3. Araç Gereçlerin Bakımı 
 

Araç ve gereçlerin bakımı, çalıĢma performansını ve kalitesini etkilemektedir. 

Araçların bilenmesi, kullanılması kadar önemlidir. Araç ve gereçlerin bakımı, iĢ kazalarının 

önlenmesini de içermektedir. Özellikle makinelerle çalıĢma esnasında dikkat ve doğru 

kullanma Ģarttır. El aletlerini kullanmadan önce kullanma kılavuzu dikkatli okunmalıdır. 
 

2.4.4. Oval ve Rölyef Yontma 
 

Yontuculukta, oval ve rölyef yontma çeĢitleri mevcuttur (Resim 2.19.). Bu iki yontma 

Ģekli arasında prensip olarak teknik dıĢında boyutsal ve formsal fark vardır. “Oval” 

yontmada hacimsel plastikiyet gözetlenirken “o rölyef” yontmada tek düzeye ve görüntüye 

bağlı plastik deformasyon ile Ģekillendirme aranmaktadır. 
 

   

Resim 2.19: Oval ve rölyef taĢ yontma 
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2.4.5. TaĢ YapıĢtırıcıları 
 

YapıĢtırıcı olarak piyasa ürünü olanlar ve temelinde polyester yapıĢtırıcılar kullanılır 

(Resim 2.20.). ĠĢin bir parçasının yapıĢtırılması için kullanıldığı gibi restorasyon yapılması 

gereken çalıĢmalarda da yapıĢtırıcılar kullanılmaktadır. 
 

 

Resim 2.20: TaĢ yapıĢtırıcıları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda modelden taĢ oyma yapmıĢ olacaksınız. 

 

Kullanılacak Araç Gereçler (Resim 2.21.,2.22. ve 2.23.): TaĢ ve gereçleri, oyma el 

aletleri, kompresör, hava tabancası 
 

 

Resim 2.21: Jet taĢlama el aletleri 

     

Resim 2.22: Koruyucu ve yontma araç ve gereçler 

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin ediniz ve uygulama masasına diziniz. 

AĢağıdaki iĢlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız. 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim 2.23: Hava tabancası ve takımı 

Tasarım ölçülerine göre taĢ temin edininiz. 
 

 Uygulama formatında tek veya çok parçalı tasarıma göre taĢ kesiniz (Resim 

2.24.). 

 Sehpalar üzerine yontmaya uygun bir Ģekilde monte ediniz.  

 Bunun yanına ölçekli alçı rölyef taslağı veya gerçek ölçülerde modeli 

yerleĢtiriniz. 

 Uygulama formatında önceden hazırlanan desenden Ģablon çıkartınız. 

 Bu Ģablondan deseni taĢın üzerine aktarınız.  

 Analitik bir desenleme ile genel Ģekilleri, indirilecek alanlar ve planları 

belirleyiniz. 
 

 

 

  
Resim 2.24: Heykeli oluĢturan taĢ temin ediniz 
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Kompresörü çalıĢtırınız. 
 

 Kompresör ile çalıĢmalarda hazırlık iĢlerini tamamladıktan sonra yeterince debi 

ve basınç elde etmek için kompresör çalıĢtırınız.  

 Gereken bakımı yaptıktan sonra hava tabancasını ve uçları çalıĢmak için 

hazırlayınız (Resim 2.25.). 
 

 

Resim 2.25: Pnövmatik araçlar için kompresör 

Jet taĢlama makinesiyle temel planları indiriniz. 
 

 Yontmada ilk önce jet ile indirilecek bölgelerin kaba Ģekillerini kesiniz.  

 Kopartma iĢlerini kolaylaĢtıracak kesimler yapınız (Resim 2.26.). 
 

 

 

  
Resim 2.26: Temel planları indirme 
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Murç ile yüzeyleri yontunuz. 

 Kesimden sonra hava tabancasına murç takarak kopartma iĢleri yapınız.  

 Pozitif Ģekillerin planı yanı sıra rölyefin derinlik planını indiriniz (Resim 2.27). 
 

 

 

  
Resim 2.27: Murçla indirme 

Keski ile yüzeyi düzleyiniz. 
 

 Düz iskarpela ile Ģekil belirlemesi yaparak murç ile geometrik bir planlama 

bütünlüğü yaratıncaya kadar yontmayı devam ediniz (Resim 2.28.). 
 

 

 

  
Resim 2.28: Keski ile düzleme 
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Detayları yontma yapınız. 

 

 Pozitif Ģekillerin üzerinde kabasını almak amacıyla yontma yapınız.  

 Yüksek rölyeflerde bu murçla uygulama yapınız.  

 Alçak rölyeflerde ise bu yontmalar tarak iskarpela ile yapınız (Resim 2.29). 
 

 

 

  
Resim 2.29: Detay düzleme 

Tarak ıskarpelayla tarama yapınız. 
 

 Murçla yapılan indirmelerden sonra tarak iskarpela ile formları daha belirgin 

kılmak amacıyla formsal bütünlük elde edinceye kadar tarayınız (Resim 2.30.).  

 Bu aĢamada detaylı iĢlemler olsa da geometrik plastikiyet çerçevesini 

bırakmayınız.  

 Son iĢlemlerde öngörülen plastikiyeti yapma gayreti gösteriniz. 
 

 

 

  
Resim 2.30: Tarak ıskarpela ile uygulama 
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Düzleme iĢleri yapınız. 
 

 Eğer çalıĢmada düz yüzey elde etmek isterseniz düz kalemlerle veya jet 

taĢlamasıyla yapınız (Resim 2.31.).  
 

 

 

  
Resim 2.31: Düzleme iĢleri 

Zımparalama yapınız. 

 

 Zımparalama iĢlerini ilk önce makine ve sonunda da elle yapınız.  

 Makine ile etkili bir zımparalama yapınız.  

 Daha duyarlı bir plastikiyet elde etmek için son aĢamada zımparaları incelterek 

elle zımparalama yapınız (Resim 2.32.). 
 

 

 

  
Resim 2.32: TaĢ zımparalama 
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Cilalama yapınız. 
 

 TaĢın asıl rengini çıkartmak ve parlak bir yüzey elde etmek için en iyi netice 

elde edinceye kadar cila yapınız (Resim 2.33.).  
 

 

 

  

Resim 2.33: TaĢ cilalama 

ÖNERĠLER 
 

 Uygulamayı oval yontma olarak da yapabilirsiniz (Resim 2.34.). 
 

    

Resim 2.34: Strafordan geliĢtirilen analitik 3D eskiz 
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 Uygulamayı yumuĢak traverten veya küfeki taĢından yapabilirsiniz (Resim 

2.35.). 
 

 

Resim 2.35: Kum taĢından yapılan heykel 

 Tarihî eserleri yorumlayarak çalıĢmanızı oval veya rölyef olarak yapabilirsiniz 

(Resim 2.36.). 
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Resim 2.36: Tarihi eserlerden yorumlanan küçük taĢ oyma örnekleri 

 ÇalıĢmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Model üzerinde form yorumu yaptınız mı?   

2. TaĢ kitleyi sehpaya bağladınız mı?   

3. Kompozisyonun desenini taĢa aktardınız mı?   

4. Formun kaba yontulacak bölgeleri iĢaretlediniz mi?   

5. Detay yontma yaptınız mı?   

6. Taraklı kalemle doku yaptınız mı?   

7. Kütlenin yüzeysel rölyevesini belirlediniz mi?   

8. Yontma kalemlerinin tümünü doğru kullandınız mı?   

9. TaĢa zımparalama ve polisaj yaptınız mı?   

10. Polisaj yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin 

baĢındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlıĢ ise “Y” yazınız. 

 
1. (   ) TaĢ yontma alçı modelden yapılır. 

2. (   ) TaĢ yüzerine kompozisyon Ģablondan aktarılır. 

3. (   ) Yontmaya istediğimiz kalemle ve Ģekilde baĢlarız. 

4. (   ) Yontmada ilk önce pozitif ve negatif Ģekiller belirlenir. 

5. (   ) Rölyefin kalınlığını belirleyen derinlik planı yontulur. 

6. (   ) Kaba indirme murçla yapılır. 

7. (   ) Tarak iskarpela ile yüzey belirlemeleri yapılır. 

8. (   ) TaĢ yontmalarda makineler kullanılır. 

9. (   ) Zımparalamadan önce polisaj yapılır. 

10. (   ) Cilalama koruma amaçlı yapılmaz. 

 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 Yontma Modeli Tasarımı 

 

 Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki uygulamaları yaparak 

değerlendiriniz (Resim 2.37.). 
 

 

 

  

Resim 2.37: Yontma modeli 

 Kompozisyon tasarımı yapım resmi temrin defterinizdeki iĢlem yaprağına 

çiziniz. 
 

 Yapım resminizi beyaz, düz kâğıda teknik resim ve resim gereçlerini 

kullanarak çiziniz ve deftere yapıĢtırınız. 
 

 ĠĢlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız. 
 

 Kullandığınız tüm gereçleri yazınız. 
 

 Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 
 

 Uyguladığınız iĢlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 
 

 Modelden Yontma Uygulaması 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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Resim 2.38: Yontma örnekleri 

 Modelden yontma aĢamalarından resimlerini temrin defterinizdeki iĢlem 

yaprağına yapıĢtırınız (Resim 2.38.). 
 

 Bu resmi fotoğraf makinesi kullanarak elde edebilirsiniz. 

 Küçük ölçekli desen çizerek de bu resmi elde edebilir ve kullanabilirsiniz. 
 

 ĠĢlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız. 
 

 Kullandığınız tüm gereç ve malzemeleri yazınız. 
 

 Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız. 
 

 Uyguladığınız iĢlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan uygulamaları değerlendirmek için diziniz. Değerlendirme ölçütlerine göre 

arkadaĢlarınızın ve kendi çalıĢmanızın eleĢtirisini yapınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Park alanı için soyut plastik formunun bir bölümünü ahĢap oyma veya taĢ yontma 

tekniği ile uygulayınız. 
 

Yaptığınız uygulamayı aĢağıda verilen ölçütlere göre değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tasarım özelliklerine bağlı kaldınız mı?   

2. Plastik form tasarımının oranlarını uygulama malzemesine 

doğru çizdiniz mi? 

  

3. Plastiğin temel formunu teknik gereçlerle yaptınız mı?   

4. Uygulamaya plastik ve estetik değer kazandırdınız mı?   

5. Detayları teknik gereçlerle Ģekillendirdiniz mi?   

6. Detaya doku ve zımparalama yaptınız mı?   

7. Uygulamayı kaliteli biçimde yaptınız mı?   

8. Zamanınızı doğru kullandınız mı?   

9. ÇalıĢma yerinizi düzenli kullandınız mı?   

10. ÇalıĢma gereçlerini yerinde ve doğru kullandınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise diğer 

modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 YanlıĢ 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 59 

 

KAYNAKÇA 
 

 ARSEVEN Celal Esad, Sanat Ansiklopedisi, MEB, Ġstanbul, 1993. 

 BÜYÜK LAROUSSE, Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Yayıncılık, 1995. 

 ÖZER Semra, Anadolu’nun Selçuklu Çehresi, Akbank, Kültür Sanat, 1994. 

 SÖZEN Metin, Uğur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi 

Kitabevi, Ġstanbul, 1992. 

 Türkçe Sözlük, TDK, Ġstanbul, 1992. 

KAYNAKÇA 


