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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Çok zengin bir el sanatları potansiyeline sahip olan ülkemizde yüzyıllar öncesinden
beri insanlar yaratıcı güçlerini kullanarak maden, taĢ, bitki ve hayvanlardan elde edilen ham
maddeleri değerlendirmiĢler ve ihtiyaç maddeleri üretmiĢlerdir. Orta Asya’dan Anadolu’ya
kadar uzanan göç yolunda karĢılaĢtıkları kültürlerden de etkilenerek günümüze kadar uzanan
zengin el sanatlarımızı oluĢturmuĢlardır. Bu el sanatları dallarından biri de lüle taĢı iĢlemeciliğidir.
Lüle taĢının en ideal kullanım alanı kalite sınıflandırmasına ve boyutuna göre değiĢiklik göstermektedir. Bu sınıflandırmada lüle taĢının birinci kalitede en büyük boyutlu olanından tütün içme aracı, daha küçük ebatta olanlarından giyim aksesuarları ve ikinci tip lüle
taĢlarından ev ve eĢya aksesuarları üretiminde yararlanılmaktadır.
Üç boyutlu iĢlemede tasarım yapmak öncelikle atılacak ilk adımdır. Lüle taĢı iĢleme
becerisine sahip olmak, kiĢiyi olumlu yönden etkilemektedir. Lüle taĢı iĢleme dersi modüllerini baĢarıyla tamamlamıĢ olan biri iyi gözlemcidir. Öğrenci yaĢamında üç boyutlu formlara
ve Ģekillendirmelere yer vereceğinden toplum içinde farklı bir yerde olacaktır. Lüle taĢı iĢleme, belirli kurallara dayalı çeĢitli tasarım aletleri ve özel araç gereçlerle yapılmalıdır. Ġstenen Ģekillendirme bilgilerini aldıktan sonra çalıĢtığınız alanda yapacağınız tasarımlar ve uygulamalar daha anlaĢılır olacaktır. Üç boyutlu Ģekillendirme; tasarımların taslak çizimlerini
kaliteli biçimde yapmanızda, daha sonraki uygulama iĢlerinde size yol gösterecektir. Yapılan
taslağın lüle taĢı iĢlemede kullanılan teknikleri iĢlem sırasını takip ederek yapıldığında doğru
Ģekillendirme ve kaliteli bir iĢ yapmıĢ olacaksınız.
Sizler bu modülde hedeflenen yeterlilikleri kazandığınızda kaliteli bir lüle taĢında bulunması gereken özellikleri bileceksiniz. Lüle taĢı iĢlemesinde ve süslemesinde kullanılan
teknikleri, araç ve gereçleri öğrenmiĢ olacaksınız.
Hazırlanan bu modülde çeĢitli lüle taĢı modellerini inceleyeceksiniz. Modelden, canlı
ve cansız varlıklardan esinlenerek lüle taĢını iĢleyip ürünler ortaya çıkartmak hedeflenmektedir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENE FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda iĢlenebilir özellikteki kaliteli bir lüle taĢında olması gereken özellikleri bileceksiniz Uygun ortam sağlandığında lüle taĢının iĢlemesinde ve süslemesinde kullanılan araç ve gereçleri bileceksiniz.

ARAġTIRMA


Kaliteli bir lüle taĢında olması gereken özellikleri araĢtırınız



Lüle taĢının iĢlemesinde kullanılan araçları araĢtırınız.



Lüle taĢının iĢlemesinde kullanılan gereçleri araĢtırınız.



Lüle taĢı iĢlemesi yapan atölyeleri geziniz.



Lüle taĢı ürünlerini üreten, satan turistlik mağazaları inceleyiniz



Lüle taĢı ürünleri ve iĢlemesi ile ilgili internette araĢtırma yapınız.

1. LÜLE TAġININ ĠġLENMESĠ
1.1. Kaliteli Lüle TaĢında Olması Gereken Özellikler
Lüle taĢının sanayideki adı sepiyolit olup tabiatta iki türü bulunmaktadır. Bunlardan
birincisi beta sepiyolittir. Doğada tabakalar hâlinde olup sanayide yardımcı madde olarak
kullanılmaktadır. Diğer ikinci türü doğada Ģekilsiz sıkı hâlde ve masif yumrular Ģeklinde
olan sepiyolittir. Adı alfa sepiyolittir. Alfa sepiyolit 4-5 mikron uzunluk ve 0,2 mikron kalınlıktaki lifsel sepiyolittir. Alfa sepiyolit doğada yumrular hâlinde bulunur. DıĢ görünüĢü deniz
köpüğüne benzetilmektedir. Lüle taĢı denen alfa sepiyolitin ta kendisidir. AnlaĢıldığı gibi
yarı değerli bir taĢtır.
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Resim 1.1: Ocaktan lüle taĢı çıkarma

Süs taĢları iĢlemeciliği içerisinde yer alan lüle taĢı iĢlemeliciliği, büyük ölçüde dünyanın en kıymetli pipolarının yapımında kullanılması, en çok ve en uygun çıkarıldığı yerin
EskiĢehir olması gibi nedenlerle önemli bir yere sahiptir.
Değerli bir taĢ olan lüle taĢı ya da diğer adıyla EskiĢehir taĢı; genellikle beyaz bazen
sarımsı, bazen krem renkli, ender olarak kurĢuni, sarı veya kırmızımsı görünüĢlü, donuk,
cilalı, gözeneksiz olması ve az yapıĢkan, önceleri yumuĢak, nemli, hava ile temasla kuruyarak sertleĢen, emici, açıkta kalınca renk değiĢtiren, sudan olumsuz yönde etkilenen, kolay
iĢlenebilen özeliklere sahip bir tür magnezyum silikat taĢıdır. TaĢın sertliği 2-2,5 özgül ağırlığı 2gr\cm³’tür. Keserken kıvrımlı, büyük ve ateĢe dayanıklı olması özellikleri arasındadır.
Lüle taĢının kaliteli olduğu, ürünün yapımı aĢamasında taĢın kolay Ģekillendirildiği,
kırılmadan kusursuz çıkarıldığı ve güzel sonuçlar alındığı tespit edilmiĢtir.

Resim 1.2: Lüle taĢının ocaktan ilk çıkıĢ hâli
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1.2. Lüle TaĢının ĠĢlemesinde Kullanılan Araçlar
1.2.1. Tahra
TaĢın ve toprağın kaba temizliğinin yapılması için kullanılan; büyük ve geniĢ ağızlı,
eğri ya da kıvrık burnu olan; pürüzleri yontmaya yarayan alettir. Budama (satır) bıçağı da
denmektedir.

Resim 1.3: Tahra (satır)

1.2.2. Kaba Bıçağı:
Lüle taĢı iĢçiliğinde taĢın pürüzlerini gidermek ve yontmak amacıyla kullanılan ucu
kalın ve kısa saplı bir bıçak türüdür.

Resim 1.4: Kaba bıçağı

1.2.3. Torna:
Ağaç, metal ve taĢ eĢyaya yuvarlak bir biçim vermek için kullanılan çarklı tezgâhtır.
Tezgâh kesici ucu sabit tutup, iĢ parçasını döndürerek parçaların talaĢ kaldırma metoduyla
iĢlenmesini sağlamaktadır. Lüle taĢını iĢlemede ve yuvarlak hatların oluĢturulmasında kullanılmaktadır.

6

Resim 1. 5: Torna

1.2.4. Ġskarpela:
Ağaç ve taĢ iĢlerinde, taĢa ve ahĢaba Ģekil vermek üzere kullanılan el aletidir. Üç ayrı
boydadır. Pipo yapımında tütün koyma yerini açmaya yaramaktadır. Yapılacak iĢlere göre
düz, ince, ay Ģeklinde uçları bulunmaktadır. Ağız geniĢliği 0,5cm’den 4cm’ye kadar değiĢmektedir.

Resim 1.6: Ġskarpela

1.2.5. ĠĢleme Bıçakları:
Ana hatları ortaya çıkmıĢ eserlerin ayrıntılarını yapmakta kullanılan ince uçlu, yassı ve
kısa bir bıçak çeĢididir. Farklı boyları bulunmaktadır. Küçük boyda ve yuvarlak sırtlı olanlarına sakal tarama bıçakları denmektedir.

Resim 1.7: ĠĢleme bıçakları
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1.2.6. Sıyırgı:
Lüle taĢı iĢlemeciliğinde kullanılan bir tür bıçaktır. Kabası alınan ürünlerin ayrıntılarını yapmaya yarayan ince uçlu bir araçtır. Yüzey Ģekillerinin oluĢturulmasında kullanılmaktadır.

Resim 1.8: Sıyırgı

1.2.7. Freze ve Uçları:
Tornacılıkta, bir deliğin ağzını geniĢletmeye yarayan çelik alettir. Frezleme, kesme hareketi, takımın kendi etrafında dönmesi ve parçanın ilerleme hareketi yapması ile gerçekleĢen bir iĢlemdir. Genelde yüzey iĢlemesinde kullanılır. Freze, ürün yüzeyinde özelliklerine
göre üç eksen etrafında hareket ederek form verme (geometrik motifler) iĢlemini yapan alettir. Delik ve diĢ açmak için kullanılmaktadır. Genellikle lüle taĢı ürünlerin yüzeyindeki kabartmaların ve geometrik bezemelerin yapımında kullanılır.

Resim 1.9: Freze ve uçları

1.2.8. Kargaburnu:
Takılarda özellikle küpelerde parçaların birleĢtirilmesi ve klipse takılması iĢleminde
kullanılan alettir.
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Resim 1.10: Kargaburnu

1.2.9. Ocak ( ısıtıcı) :
AteĢ yakmaya yarayan piĢirme, ısıtma gibi amaçlarla kullanılan araçtır. ġekillenen lüle
taĢı ürünlerinin kurutulmasında kullanılır.

Resim 1.11: Isıtıcı

1.3.Lüle TaĢının ĠĢlemesinde Kullanılan Gereçler
1.3.1. Lüle taĢı:
Beyaz, çok yumuĢak, sudan hafif ve cilalanabilir emici özellikteki bir taĢ olan lüle taĢı,
madencilikte “sepiyolit” olarak anılan bir magnezyum minerali olup esas itibariyle hidratlı
“magnezyum silikat” tır. Türkiye’den baĢka ülkelerde de bulunmakla birlikte en kalitelisi, en
hafifi ve iĢlenmesi en kolay olanı EskiĢehir’de çıkarılanıdır.

Resim 1.12: Lüle taĢı
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1.3.2. Parafin:
Petrolden elde edilen renksiz, kokusuz, bir mum çeĢididir. Yağ gideren ve arıtan parafin beyaz, oda sıcaklığında katı alkolsüz az çözünen organik bir maddedir. Lüle taĢından
yapılan ürünlerde ince iĢçilik isteyen kısımlarda yumuĢatmak amacıyla kullanılan bir gereçtir. Lüle taĢı eritilmiĢ parafine batırılınca yumuĢar. Ayrıntılı hatların verilmesinde kolaylık
sağlar.

Resim 1.13: Parafin

1.3.3. Bal mumu:
Arıların peteklerini yapmak için karın halkalarında (segmanterlerde) bulunan, bal
mumu bezlerinden salgıladıkları, yumuĢak sarı ve daha koyu maddedir. Salgılandığında beyaz renkte olan, hava ile temasında katılaĢan, pulcuk hâline gelen daha sonrada koyulaĢan bir
arı ürünüdür.
Bal mumu ilaç sanayisinde parlatıcı, boya, cila yapımında, kalıpçılıkta, diĢçilik gibi
alanlarda ve lüle taĢı ürünlerinin renklerini değiĢtirmekte kullanılmaktadır.

Resim 1.14: Bal mumu
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1.3.4. Perhidrol:
Kimyasal bir sıvıdır. Açıcı özellikte madde olup asit içermektedir. Bal mumunun rengini açmak için bal mumunu eritip içine 1-2 damla perhidrol damlatılmaktadır. Daha sonra
lüle taĢı ürünler bu karıĢımda bekletildiğinde sarı rengi açılıp beyazlaĢmaktadır.

Resim 1.15: Perhidrol

1.3.5. Kâğıt Zımpara:
Maden, tahta ve daha baĢka Ģeylerin yüzeyini aĢındırıp düzeltmek ve parlatmak amacıyla kullanılmaktadır. Metal, tahta ve daha baĢka maddelerin yüzeyini aĢındırıp düzeltmeye
ve parlatmaya yarayan üstüne toz yapıĢtırılmıĢ kalın kâğıt ya da bez bir gereçtir. ĠĢlenmiĢ
lüle taĢı ürünlerinin yüzeyindeki pürüzlerin düzeltilmesinde sıfır numaradan 500 cc’ye kadar
olan ince zımparalar kullanılmaktadır.

Resim 1.16: Kâğıt zımpara

1.3.6. Teflon Vida:
Silindir mil üzerinde vida profili adı verilen diĢ Ģeklinin eğrisi boyunca sarılması ile
meydana gelmiĢtir. Biçimleri farklıdır. Hepsinin kullanım amacı bir yeri tutturmak ya da iki
11

parçayı birbirine birleĢtirmektir. Gövdesinde sarmal bir diĢ açılmıĢ olan teflon vida çok çeĢitli gereçlerde kullanılmaktadır.
Vida baĢı soldan sağa döndürülürken gövdesindeki malzemeyi delerek ilerler ve vida
baĢının gelip dayandığı noktaya kadar gömülmektedir. Vidalar genellikle paslanmaz çelik,
pirinç, teflon, alüminyum alaĢımları bazen de sert plastikten yapılmaktadır. Lüle taĢından
yapılan pipoları polyester ağızlıkla birleĢtirmekte kullanılmaktadır.

Resim 1.17: Teflon vida

1.3.7. Çelik Tel:
Büyük lüle taĢı pipolarda ve eklemeli bastonlarda parçaları birleĢtirmek ve sağlamlaĢtırmak amacıyla içine konulan ince dalgalı teldir.

Resim 1.18: Çelik tel

1.3.8. Klips:
Yaylı bir pensle tutturulan gereçtir. Zincir, kolye, mercan gibi kolye ve boyunda kullanılan takıların sabitlenmesini sağlayan özel anahtardır. Lüle taĢından yapılan kolye, bilezik,
broĢ gibi ürünlerin sabitlenmesinde kullanılan gereçtir.
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Resim 1.19: Klips

1.3.8. Misina:
Yapay ya da sentetik maddelerden tek kat çekilmiĢ değiĢik kalınlıktaki ipliktir. Lüle
taĢından yapılmıĢ olan kolye ve bilezik motiflerini yan yana dizmek için kullanılan bir gereçtir.

Resim 1.20: Misina

1.3.9. Polyester Pipo Ucu:
Polyester oluĢumundan meydana gelmektedir. Lüle taĢından yapılan pipoların silindir
kısmını teflon vida ile birleĢtiren bir gereçtir. Ġki ucu açık olup üflendiğin de tütünün hava ile
temasını sağlar ve yanmasına sebep olur.
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Resim 1.21: Polyester pipo ucu

1.3.10. Polyester Zarf Açacağı:
Zarf açacağı baĢı olarak yapılan lüle taĢı; ürünün takıldığı sert, ucu sivri ve zarf açmakta kullanılan polyesterden yapılan kimyasal bileĢimdeki bir gereçtir.

Resim 1.22: Polyester zarf açacağı

1.3.11. AhĢap Baston:
Yürüme sırasında dayanmaya yarayan, ağaç ve metalden yapılan bir gereçtir. Baston
baĢı olarak yapılan lüle taĢı ürünün teflon vidayla ahĢap olan baĢ kısmına birleĢtirilmesiyle
oluĢturulur.

Resim 1.23: AhĢap baston

1.3.12. AhĢap Platformu:
AhĢaptan yapılan çeĢitli Ģekillerde (yuvarlak, dikdörtgen, kare ) altı düz lüle taĢı ürünlerin sabit ve dengede durmasını sağlayan bir gereçtir.
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Resim 1.24: AhĢap platform

1.3.13. Lastik ġerit:
Lüle taĢından yapılmıĢ bilezik ya da kolye motiflerini yan yana dizmekte kullanılan,
esneyen bir çeĢit iptir.

Resim 1.25: Lastik ġerit

1.3.14. Küpe Teli:
Küpeye eklenmiĢ olup uçlarının birleĢtiği yerde halka oluĢturan çelikten yapılan teldir.
Lüle taĢı küpelerin telle birleĢtirilip kulağa takılması için kullanılan bir gereçtir.

Resim 1.26: Küpe teli

1.3.15. Bilezik:
Çelik, pirinç, ahĢap ve gümüĢten yapılan yuvarlak bir gereçtir. Lüle taĢından yapılan
pipo, biblo gibi ürünlerin eklemeli kısımlarını birleĢtirme ve süsleme amaçlı kullanılan bir
aksesuardır.
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Resim 1.27: Bilezik

1.3.16. Nargile Marpucu:
Nargile Orta Doğu’ya ve Güney Asya’ya özgü geleneksel içme aracıdır. Nargile marpucu ise nargile ucuna takılan uzun aparattır.

Resim 1.28: Nargile marpucu

1.3.17. Yüzük Teli:
Yüzüğe eklenmiĢ olup birleĢtiği yerde halka oluĢturan çelikten yapılan teldir. Lüle taĢı
yüzüğün telle birleĢtirilip kulağa takılması için kullanılan bir gereçtir.

Resim 1.29: Yüzük teli

16

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda lüle taĢının iĢlemesi konusunda araĢtırma
yapıp dosya hazırlayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kaliteli bir lüle taĢında bulunması
gereken özellikleri araĢtırınız.

 Kütüphane ve internetten yararlanabilirsiniz

 Lüle taĢının iĢlemesinde kullanılan
araçları araĢtırınız ve arkadaĢlarınıza
sunum hazırlayınız

 Varsa çevrenizde lüle taĢı satıĢ mağazalarını
ve üretim atölyelerini geziniz.
 AraĢtırmalarınızı bir dosya hâline getiriniz.

 Lüle taĢının iĢlemesinde kullanılan
 AraĢtırmalarınızı, video kayıtlarınızı ve çekgereçleri araĢtırınız. AraĢtırmalarınıztiğiniz fotoğrafları sınıfa getirerek arkadaĢlala pano oluĢturunuz.
rınızla paylaĢınız
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Lüle taĢının iĢlenmesinde sıyırgı kullanılır.

2.

( ) Lüle taĢının iĢlenmesinde keser kullanılır.

3.

( ) Parafin lüle taĢının iĢlenmesinde kullanılan bir araç değildir.

4.

( ) Bal mumu lüle taĢı ürünlerinin rengini değiĢtirmekte kullanılan bir gereç değildir.

5.

( ) Polyester pipo ucu, lüle taĢı pipolara takılan bir gereçtir.

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
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda lüle taĢı iĢlemesinde kullanılan teknikleri uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Lüle taĢı iĢlemesinde kullanılan teknikleri araĢtırınız.



Yakın çevrenizde varsa lüle taĢı üretim atölyelerini gezi düzenleyerek inceleyiniz.



Ġnternette geniĢ bir araĢtırma yaparak kullanılan teknikleri inceleyiniz.

2. LÜLE TAġININ ĠġLEMESĠNDE
KULLANILAN TEKNĠKLER
Lüle taĢı ürünler, ocaktan çıkarılıp eĢya oluĢumuna kadar geçen süreçte sanatçı elinden birçok iĢlemden geçerek meydana gelmektedir. Yarı mamul hâle gelmesi için çırpma,
saykal, kaba alımı, yontma tekniği yapılmaktadır.
TaĢın doğal biçimine en uygun modelin seçilmesi iĢlemede esastır. Böylece taĢın
mümkün olan en az fireyle değerlendirilmesi sağlanır. Lüle taĢının iĢlenmesi imalathanelerde
el becerileriyle olmaktadır. Model konusunda en önemli kaynak gözlem ve ustaların hayal
gücüdür.

2.1. Bitkisel Motif iĢlemelerinde Uygulanan Teknikler
2.1.1.Kaba Alımı:
Lüle taĢı iĢlemesinde dıĢ yüzeyi saykal durumundaki taĢın “ tahra “adı verilen satır ile
yapılacak eĢyaya göre yüzeyinde çatlak ve çizgiler kontrol edilir. Parçalandığında taĢ değerini kaybetmektedir. TaĢın boyutlarına göre yapılacak ürün belirlenir.
Gerekli Malzemeler:
ĠĢlenmemiĢ lüle taĢı, tahra (satır), kütük (büyük tahta).
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ĠĢlem Basamakları.

Lüle taĢının ebadına göre yapılacak ürünün boyutlarına karar verilir.

Seçilen iĢlenmemiĢ lüle taĢının dıĢ yüzeyi kir ve yabancı maddelerden temizleme iĢlemi için hazır hâle getirilir.

Lüle taĢı kütük üzerine konur.

Tahra( satır ) ile yavaĢ ve dikey hareketlerle taĢın yüzeyi temizlenir.

TaĢın mümkün olduğunca az fire vermesi sağlanır.

TaĢın yüzeyinde çatlak ve çizgiler olup olmadığı kontrol edilir.

Lüle taĢı kuru ve sert ise su dolu bir leğen içerisinde 30 dk. bekletilir.

Resim 2.1: Ham lüle taĢının yontulması

2.1.2. Yontma Tekniği:
Lüle taĢına kuru hâlde Ģekil verilemediğinden su içinde bekletilerek yumuĢaması sağlanır.
Karar verilen desenin lüle taĢı üzerinde ana hatları belirlenir.
Gerekli Malzemeler:
lüle taĢı, kaba bıçağı, torna, parĢömen kâğıdı
ĠĢlem Basamakları



TaĢın boyutlarına uygun çiçek (bitki) deseni seçimi yapılır.
Üretimine karar verilen lüle taĢı ürünün gerçek boyutlarına uygun parĢömen
kâğıdı hazırlayınız.

Resim 2.2: Lüle taĢı çiçek deseni
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Lüle taĢına kuru hâlde Ģekil verilemediğinden su içinde bekletilerek yumuĢaması sağlanır.

Resim 2.3: Lüle taĢının suda bekletilmesi



Zımpara ile yüzeyini düzeltiniz. Deseni uygulamaya hazır hâle getiriniz.

Resim 2.4: Lüle taĢını zımparalama



Kaba bıçağı yardımıyla taslak hazırlayınız (saykal iĢlemi).

Resim 2.5: Lüle taĢında saykal iĢlemi
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Resim 2.6: Lüle taĢının çatlaklarını temizleme



Lüle taĢı üzerindeki (kara verilen desenin) kaba bıçağı ile hafif hareketlerle hatlar belirlenir.

Resim 2.7: Çiçek motiflerinin hatlarını belirleme



Aynı ölçüleri kullanarak lüle taĢının yüzeyinde temel noktaların tespitini yapınız.

Resim 2.8: Lüle taĢı formunun hatlarını belirleme

2.1.3. Kabartma Tekniği:
Kaba hatları çıkan lüle taĢı çiçek deseninin detaylarına inilir. Detayları hazırlanan taĢlara “araĢtırma” adı verilen düzgünleĢtirme iĢlemi uygulanır. Yapılan bu iĢlemle ince iĢçilikle ürünün detaylarına inilir ve ürün bitirilir.
Bitkisel motiflerde kabartma tekniği
Gerekli malzemeler:
lüle taĢı, kaba bıçağı, iĢleme bıçakları, sıyırgı, ocak (ısıtıcı), eritilmiĢ parafin, eritilmiĢ
bal mumu, zımpara (ince, orta, kalın), pamuklu bez, maĢa
ĠĢlem Basamakları
 Lüle taĢı üzerindeki çiçek deseninin üç boyutlu derinliklerini veriniz.
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Resim 2.9: Lüle taĢı üzerine boyut hazırlama



Desen üzerinde iĢleme bıçağı ile kıvrımlı hatları çalıĢınız.

Resim 2.10: Desende kıvrımlı hatları çalıĢma



Çiçek deseni üzerinde sıyırgı ile desenin ayrıntılarını veriniz.

Resim 2.11: Desenin ayrıntılarını çalıĢma




ĠĢleme yaparken uygulanması düĢünülen boyutların oran orantısını göz önünde
bulundurunuz.
Lüle taĢını iĢleme aĢamasının ayrıntılılarını verirken düzgün olmasına dikkat
ediniz.
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Resim 2.12: Desenin bitmiĢ hâli




Ayrıntıları tamamlanan ürünleri kuruması için ocağa (ısıtıcı) koyunuz ya da
kendi hâlinde kurumasını bekleyiniz.
Lüle taĢı ürünü, kuruduktan sonra sırasıyla kalın, orta ve ince zımparayla zımparalayarak ürün üzerindeki bıçak izlerini siliniz.

Resim 2.13: ĠĢlenmiĢ lüle taĢını zımparalama



Ġnce iĢçiliğini yapmadan önce, yumuĢaması için ocakta eritilmiĢ sıcak parafinin
içine atıp 3-4 dakika bekletiniz.

Resim 2.14: ĠĢlenmiĢ lüle taĢını parafinleme
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Parafinin içinden çıkarılan ürünün kaybolan ince hatlarını, iĢleme bıçaklarıyla
belirginleĢtiriniz.
Hazırlanan ürüne parlaklık kazandırmak amacıyla cilalamak için ocakta bal
mumunu eritiniz.
Eriyen bal mumuna ince iĢçiliği biten lüle taĢı ürününü atınız.

Resim 2.15: ĠĢlenmiĢ lüle taĢını bal mumunda bekletme



Bal mumundan çıkarıldıktan sonra ürünü pamuklu-yünlü bir bezle silip parlatınız.

Resim 2.16: ĠĢlenmiĢ lüle taĢını ürünü pamuklu bezle parlatma

Resim 2.17: ĠĢlenmiĢ lüle taĢı ürün
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2.1.4.Kaba Alımı
Lüle taĢı iĢlemesinde dıĢ yüzeyi saykal durumundaki taĢın “ tahra “adı verilen satır ile yapılacak eĢyaya göre yüzeyindeki çatlak ve çizgiler kontrol edilir. Parçalandığında taĢ değerini
kaybetmektedir.

2.2.Ġnsan Figürü ĠĢlemelerinde Uygulanan Teknikler
Gerekli malzemeler:
ĠĢlenmemiĢ lüle taĢı, tahra (satır), kütük (büyük tahta)
ĠĢlem basamakları:







Lüle taĢının ebadına göre yapılacak ürünün boyutlarına karar veriniz.
Seçilen iĢlenmemiĢ lüle taĢının dıĢ yüzeyini kir ve yabancı maddelerden temizleme iĢlemi için hazır hâle getiririniz.
Lüle taĢını kütük üzerine koyunuz.
Tahra( satır ) ile yavaĢ ve dikey hareketlerle taĢın yüzeyini temizleyiniz.
TaĢın mümkün olduğunca az fire vermesini sağlayınız.
TaĢın yüzeyinde çatlak ve çizgiler olup olmadığını kontrol ediniz.

Resim 2.18: Lüle taĢını tahrayla (satır) temizleme Resim 2.19: Lüle taĢının suda bekletilmesi

2.2.1.Yontma Tekniği:
Lüle taĢına kuru hâlde Ģekil verilemediğinden lüle taĢının su içinde bekletilerek yumuĢaması sağlanır. Karar verilen desenin lüle taĢı üzerinde ana hatları belirlenir.
Ġnsan figürlerinde yontma tekniği
ĠĢlem basamakları



TaĢın boyutlarına uygun insan figürü deseni seçimi yapınız.
Üretimine karar verilen lüle taĢı ürünün gerçek boyutlarına uygun parĢömen
kâğıdı hazırlayınız.
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Resim 2.20: Ġnsan figürü



Lüle taĢına kuru hâlde Ģekil verilemediğinden lüle taĢının su içinde bekletilerek
yumuĢamasını sağlayınız.

Resim 2.21: Lüle taĢının suda bekletilmesi



Zımpara ile yüzeyini düzeltiniz. Deseni uygulamaya hazır hâle getiriniz.

Resim 2.22: Lüle taĢını zımparalama
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Kaba bıçağı yardımıyla taslak hazırlayınız (saykal iĢlemi).

Resim 2.23: Lüle taĢında saykal iĢlemi




Lüle taĢının üzerinde (kara verilen desenin) kaba bıçağı ile hafif hareketlerle
hatları belirleyiniz.
Lüle taĢının yüzeyinde baĢ figürünün göz, ağız, burun, kulak, alın yerlerini ölçülere göre belirleyiniz.

Resim 2.24: Desenin baĢ kısmını belirleme

Resim 2.25: Desenin yüzdeki ayrıntılarını belirleme

2.2.2. Kabartma Tekniği
Kaba hatları çıkan lüle taĢı çiçek deseninin detaylarına inilir. Detayları hazırlanan taĢlara “araĢtırma” adı verilen düzgünleĢtirme iĢlemi uygulanır. Yapılan bu iĢlem ürünün ince
ayrıntılarını ortaya çıkarmaktadır.
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Ġnsan figürlerinde kabartma tekniği
Gerekli malzemeler:
Lüle taĢı, kaba bıçağı, iĢleme bıçakları, sıyırgı, ocak (ısıtıcı), eritilmiĢ parafin, eritilmiĢ
bal mumu, zımpara (ince, orta, kalın), pamuklu bez
ĠĢlem basamakları


Lüle taĢı üzerinde desene üç boyutlu derinlikler veriniz.




Resim 2.26: Desene boyut verme
Kurudukça suya atıp, yumuĢatınız.
BaĢın üzerindeki sarık, fes ya da Ģapkanın iĢlemesine kaba bıçağı ile baĢlayınız.

Resim 2.27: Desenin baĢ kısmını belirleme



Sıyırgı ve iĢleme bıçakları ile göz, burun ve ağız yerlerini belirleyiniz.
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Resim 2.28: Lüle taĢı ürünün yüz kısmını belirleme



ĠĢleme bıçağı ile sakal ve bıyık ayrıntılarını veriniz.

Resim 2.29: Yüzde sakal ve bıyıkların belirlenmesi

Resim 2.30: Yüzde sakal ve bıyıkların detaylarının belirlenmesi






ĠĢleme yaparken uygulaması düĢünülen boyutların oran orantısını göz önünde
bulundurunuz.
Lüle taĢını iĢleme aĢamasının ayrıntılılarını verirken düzgün olmasına dikkat
ediniz.
Ayrıntıları tamamlanan ürünleri kuruması için ocağa (ısıtıcı) koyunuz ya da
ürünlerin kendi hâlinde kurumasını bekleyiniz.
Lüle taĢı ürünü kurutulduktan sonra sırasıyla kalın, orta ve ince zımparayla
zımparalayarak ürün üzerindeki bıçak izlerini siliniz.
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Resim 2.31: ĠĢlenmiĢ lüle taĢını zımparalama



Ürünü, ince iĢçiliğini yapmadan önce yumuĢaması için ocakta eritilmiĢ sıcak
parafin içine atıp 3-4 dk. bekletiniz.

Resim 2.32: ĠĢlenmiĢ lüle taĢını parafinleme



Parafinden çıkartılan insan figürünün kaybolan ince hatlarını, iĢleme bıçaklarıyla belirginleĢtiriniz.

Resim 2.33: Lüle taĢı ürünün ince iĢçiliğini yapma




Hazırlanan ürüne parlaklık kazandırmak amacıyla cilalamak için ocakta bal
mumunu eritiniz.
Eriyen bal mumuna ince iĢçiliği biten lüle taĢı ürünü atınız ve 3-4 dk. bekletiniz.
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Resim 2.34: Lüle taĢını bal mumunda bekletme



Bal mumundan çıkarıldıktan sonra ürünü pamuklu-yünlü bir bezle silip parlatınız.

Resim 2.35: Lüle taĢı ürünü pamuklu bezle parlatma

Resim 2.36: ĠĢlenmiĢ insan figürü
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2.3.Hayvan Figürü ĠĢlemelerinde Uygulanan Teknikler
2.3.1. Kaba Alımı
Lüle taĢı iĢlemesinde dıĢ yüzeyi saykal durumundaki taĢın “ tahra “adı verilen satır ile
yapılacak eĢyaya göre yüzeyindeki çatlak ve çizgiler kontrol edilir. Parçalandığında taĢ değerini kaybetmektedir.
Hayvan figürü iĢlemelerinde uygulanan teknikler
Gerekli malzemeler:
ĠĢlenmemiĢ lüle taĢı, tahra (satır), kütük (büyük tahta)
ĠĢlem basamakları:







Lüle taĢının ebadına göre yapılacak ürünün boyutlarına karar veriniz.
Seçilen iĢlenmemiĢ lüle taĢının dıĢ yüzeyini kir ve yabancı maddelerden temizleyiniz.
Lüle taĢını kütük üzerine koyunuz.
Tahra( satır ) ile yavaĢ ve dikey hareketlerle taĢın yüzeyini temizleyiniz.
TaĢın mümkün olduğunca az fire vermesini sağlayınız.
TaĢın yüzeyinde çatlak ve çizgiler olup olmadığını kontrol ediniz.

Resim 2.37: Temizlemesi

Resim 2.38: Lüle taĢının suda bekletilmesi

2.3.2. Yontma Tekniği:
Lüle taĢına kuru hâlde Ģekil verilemediğinden su içinde bekletilerek yumuĢaması sağlanır. Karar verilen desenin lüle taĢı üzerinde ana hatları belirlenir.ü
Hayvan figürlerinde yontma tekniği
ĠĢlem basamakları


TaĢın boyutlarına uygun hayvan figürü deseni seçimini yapınız.
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ĠĢlemesine karar verilen lüle taĢı ürünün gerçek boyutlarına uygun parĢömen
kâğıdı hazırlayınız.

Resim 2.39: Hayvan figürü



Lüle taĢına kuru hâlde Ģekil verilemediğinden su içinde bekleterek yumuĢamasını sağlayınız.

Resim 2.40: Lüle taĢının suda bekletilmesi



Zımpara ile yüzeyini düzeltiniz. Deseni uygulamaya hazır hâle getiriniz.

Resim 2.41:Lüle taĢını zımparalama



Kaba bıçağı yardımıyla taslak hazırlayınız (saykal iĢlemi).
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Resim 2.42: Desenin hatlarını belirleme




Kurudukça suya atıp, yumuĢatınız.
Lüle taĢının yüzeyindeki iĢleme yerlerini ölçülere göre belirleyiniz.

Resim 2.43: Desene Ģekil verme

2.3.3. Kabartma Tekniği:
Kaba hatları çıkan lüle taĢı çiçek deseninin detaylarına inilir. Detayları hazırlanan taĢlara “araĢtırma” adı verilen düzgünleĢtirme iĢlemi uygulanır. Yapılan bu iĢlemle ürünün ince
iĢçilikle detaylarına inilir ve ürün bitirilir.
Hayvan figürlerinde kabartma tekniği
Gerekli malzemeler:
Lüle taĢı, kaba bıçağı, iĢleme bıçakları, sıyırgı, ocak (ısıtıcı), eritilmiĢ parafin, eritilmiĢ
bal mumu, zımpara (ince, orta, kalın), pamuklu bez, maĢa
ĠĢlem basamakları:


Lüle taĢı üzerindeki desene üç boyutlu derinlikler veriniz.
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Resim 2.44: Desene boyut verme




Kurudukça suya atıp, yumuĢatınız.
BaĢ ve üst kısmının iĢlemesine kaba bıçağı ile baĢlayınız.

Resim 2.45: Lüle taĢı yüzeyindeki belirleme



Hayvan figürünün baĢ ve sırt bölgesine iĢleme ve sıyırgı bıçakları ile ayrıntı veriniz.

Resim 2.46: Lüle taĢı yüzeyi belirleme



Sıyırgı ve iĢleme bıçakları ile hayvan figürünün göz, burun ve ağız yerlerini belirleyiniz.
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Resim 2.47: Hayvan figürün detaylarının belirlenmesi






ĠĢleme yaparken uygulamayı düĢündüğünüz boyutların oran orantısını göz
önünde bulundurunuz.
Lüle taĢının iĢleme aĢamasına ayrıntılarını verirken düzgün olmasına dikkat
ediniz.
Ayrıntıları tamamlanan hayvan figürünü kuruması için ocağa (ısıtıcı) koyunuz
ya da figürün kendi hâlinde kurumasını bekleyiniz.
Lüle taĢı ürün kurutulduktan sonra sırasıyla kalın, orta ve ince zımparayla zımparalayarak üzerindeki bıçak izlerini siliniz.

Resim 2.48: ĠĢlenmiĢ lüle taĢını zımparalama



Ürünü, ince iĢçiliğini yapmadan önce yumuĢaması için ocakta eritilmiĢ sıcak
parafin içine atıp 3-4 dk.bekletiniz.

Resim 2.49: ĠĢlenmiĢ lüle taĢını parafinleme



Parafinden çıkartılan ürünün kaybolan ince hatlarını, iĢleme bıçaklarıyla belirginleĢtiriniz.
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Resim 2.50: Hayvan figürünün ince iĢçiliğini yapma




Hazırlanan ürüne parlaklık kazandırmak amacıyla cilalamak için ocakta bal
mumunu eritiniz.
Eriyen bal mumuna ince iĢçiliği biten lüle taĢı ürünü atınız ve 3-4 dk. bekletiniz.

Resim 2.51: ĠĢlenmiĢ lüle taĢını bal mumunda bekletme



Bal mumundan çıkarıldıktan sonra ürünü pamuklu-yünlü bir bezle silip parlatınız.

Resim 2.52: ĠĢlenmiĢ lüle taĢı ürünü pamuklu bezle parlatma
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Resim 2.53: ĠĢlenmiĢ hayvan figürü

2.4.Geometrik Desenlerin ĠĢlemesinde Uygulanan Teknikler
2.4.1. Kaba Alımı:
Lüle taĢı iĢlemesinde dıĢ yüzeyi saykal durumundaki taĢın “ tahra “adı verilen satır ile
yapılacak eĢyaya göre yüzeyindeki çatlak ve çizgiler kontrol edilir. Parçalandığında taĢ değerini kaybetmektedir.
Geometrik desenlerin iĢlemelerinde uygulanan teknikler
Gerekli malzemeler:
ĠĢlenmiĢ lüle taĢı, tahra(satır), kütük(büyük tahta)
ĠĢlem basamakları:







Lüle taĢının ebadına göre yapılacak ürünün boyutlarına karar veriniz.
Seçilen iĢlenmemiĢ lüle taĢının dıĢ yüzeyini kir ve yabancı maddelerden temizleyiniz.
Lüle taĢını kütük üzerine koyunuz.
Tahra( satır ) ile yavaĢ ve dikey hareketlerle taĢın yüzeyini temizleyiniz.
TaĢın mümkün olduğunca az fire vermesini sağlayınız.
TaĢın yüzeyinde çatlak ve çizgiler olup olmadığını kontrol ediniz.

2.4.2. Yontma Tekniği:
Lüle taĢına kuru hâlde Ģekil verilemediğinden su içinde bekletilerek yumuĢaması sağlanır. Karar verilen desenin lüle taĢı üzerinde ana hatları belirlenir.
Geometrik desenlerde yontma tekniği
ĠĢlem basamakları
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TaĢın boyutlarına uygun geometrik desen seçimini yapınız.
ĠĢlemesine karar verilen lüle taĢı ürünün gerçek boyutlarına uygun parĢömen
kâğıdı hazırlayınız.
Lüle taĢına kuru hâlde Ģekil verilemediğinden su içinde bekletilerek yumuĢamasını sağlayınız.
Zımpara ile yüzeyini düzeltiniz. Deseni uygulamaya hazır hâle getiriniz.
Kaba bıçağı yardımıyla taslak hazırlayınız (saykal iĢlemi).
Kurudukça suya atıp, yumuĢatınız.
Lüle taĢının yüzeyindeki iĢleme yerlerini ölçülere göre belirleyiniz.

2.4.3.Kabartma Tekniği:
Kaba hatları çıkan lüle taĢı çiçek deseninin detaylarına inilir. Detayları hazırlanan taĢlara “araĢtırma” adı verilen düzgünleĢtirme iĢlemi uygulanır. Yapılan bu iĢlemde ürünün ince
iĢçilikle detaylarına inilir ve ürün bitirilir.
Geometrik desenlerde kabartma tekniği
Gerekli malzemeler:
Lüle taĢı, kaba bıçağı, iĢleme bıçakları, sıyırgı, ocak(ısıtıcı), eritilmiĢ parafin, eritilmiĢ
bal mumu, zımpara, pamuklu bez, maĢa.
ĠĢlem Basamakları:


Lüle taĢı üzerindeki desene üç boyutlu derinlikler veriniz.

Resim 2.54: Desene boyut verme





Kurudukça suya atıp, yumuĢatınız.
Ev deseninin çatı, pencere ve kapı iĢlemesine kaba bıçağı ile baĢlayınız.
Ev motifinin kapı, pencere, çatı bölgesindeki iĢlemeye sıyırgı bıçakları ile ayrıntılarını veriniz.
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Resim 2.55 Evin detaylarını verme













Sıyırgı ve iĢleme bıçakları ile ayrıntıları verilen yerleri belirleyiniz.
ĠĢleme yaparken uygulanması düĢünülen boyutların oran orantısını göz önünde
bulundurunuz.
Lüle taĢının iĢleme aĢamasına ayrıntılarını verirken düzgün olmasına dikkat
ediniz.
Ayrıntıları tamamlanan geometrik motifi kuruması için ocağa (ısıtıcı)
Koyunuz ya da motifin kendi hâlinde kurumasını bekleyiniz.
Lüle taĢı ürünü kuruduktan sonra sırasıyla kalın ,orta ve ince zımparayla zımparalayarak üzerindeki bıçak izlerini siliniz.
Ürünü, ince iĢçiliğini yapmadan önce yumuĢaması için ocakta eritilmiĢ sıcak
parafin içine atıp 3-4 dk. bekletiniz.
Parafinden çıkartılan ürünün kaybolan ince hatlarını, iĢleme bıçaklarıyla belirginleĢtiriniz.
Ġnce iĢçiliğini yapmadan önce, yumuĢaması için ocakta eritilmiĢ sıcak bal mumunun içine atıp 3-4 dk. bekletiniz.
Bal mumundan çıkarıldıktan sonra ürünü pamuklu-yünlü bir bezle silip parlatınız.

Resim 2.56: ĠĢlenmiĢ ev motifi

2.5.Tornadan Geçirme Tekniği:
Bazı ürünlerin yapımı için elveriĢli olmayan boyutlardaki lüle taĢları, yuvarlak formdaki ürünler ile ayrıca takıları oluĢturan taneler ve pipoların tütün konulan kısmının açılmasında kullanılmaktadır.
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Gerekli malzemeler:
Lüle taĢı, kaba bıçağı, torna, iskarpela
ĠĢlem basamakları:


Takılarda tanelere Ģekil vermek ve piponun içini açmak için taĢı kaba bıçağı ile
yontunuz.

Resim 2.57: Lüle taĢını yontma



Kaba bıçağı ile hafifçe yuvarlayınız.

Resim 2.58: Lüle taĢını Ģekillendirme



Yapılan pipo ya da yuvarlak hatlı taneli kolye vb. ise deliği iskarpela ile açınız.

Resim 2.59: Lüle taĢının açılacak yerini belirleme



Yuvarlak hat verilen lüle taĢını tornanın sivri ucuna yerleĢtiriniz.
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Resim 2.60: Lüle taĢının açılacak yerini tornaya takma



Tornaya yerleĢtirilen lüle taĢı tornanın çalıĢmasıyla dönmeye baĢlar.

Resim 2.61: Lüle taĢının tornada açılması




Tornaya yerleĢtirilen lüle taĢı tornanın çalıĢması ile dönmeye baĢlar. Dönen lüle
taĢının düz kısmını tutarak yüzeyin yuvarlanmasını sağlayınız.
Lüle taĢında deliği açtıktan sonra tornadan çıkarınız.

Resim 2.62: Lüle taĢının tornadan çıkarılması

2.6. Freze ile Lüle TaĢını Desenlendirme Tekniği
Lüle taĢı ürünlerinin freze denilen ve elektrikle çalıĢan aletin ucuna takılarak yapılan,
aparatların yüzeyde oluĢturduğu Ģekillendirmelerdir. Birçok aparatı vardır. Geometrik (verev, yuvarlak, kare, dikdörtgen) bezemelerin ve bitkisel (çiçek, yaprak ) motiflerin verilmesinde kullanılmaktadır.
Gerekli malzemeler:
Lüle taĢı, freze ve uçları
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ĠĢlem basamakları:



Lüle taĢının zımpara ile yüzeyini düzeltiniz.
Deseni uygulamaya hazır hâle getiriniz.

Resim 2.63: Lüle taĢını zımparalama



ĠĢleme bıçağı ile lüle taĢının yüzeyini Ģekillendiriniz.

Resim 2.64: Lüle taĢını Ģekillendirme



Frezenin ucuna kara adı verilen desene uygun aparatı takınız.

Resim 2.65: Freze ve uçları
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ĠĢleme yaparken uygulanması düĢünülen boyutların oran orantısını göz önünde
bulundurunuz.

Resim 2.66: Freze ile lüle taĢı yüzeyini Ģekillendirme



Lüle taĢına iĢleme aĢamasında ayrıntılarını verirken düzgün olmasına dikkat
ediniz.

Resim 2.67: Freze ile lüle taĢının yüzeyini desenlendirme



Lüle taĢının yüzeyine freze ile derinlik veriniz.

Resim 2.68:Freze ile lüle taĢının yüzeyine derinlik verme




Hazırlanan ürüne parlaklık kazandırmak amacıyla cilalamak için ocakta bal
mumunu eritiniz.
Eriyen bal mumuna ince iĢçiliği biten lüle taĢı ürünü atınız ve 3-4 dk. bekletiniz.
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Resim 2.69: ĠĢlenmiĢ lüle taĢını bal mumunda bekletme



Bal mumundan çıkarıldıktan sonra ürünü pamuklu-yünlü bir bezle silip parlatınız.

Resim 2.70: Lüle taĢı ürünü pamuklu bezle parlatma

Resim 2.71: Freze ile desenlendirilmiĢ lüle taĢı
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2.7. Lüle TaĢı ĠĢlemede Uygulanacak Tekniklerde Dikkat Edilecek
Noktalar



















Lüle taĢının ebadına göre yapılacak ürünün boyutlarına karar verilmeli.
TaĢın yüzeyinde çatlak ve çizgiler olup olmadığı kontrol edilmeli.
Seçilen iĢlenmemiĢ lüle taĢının dıĢ yüzeyi kir ve yabancı maddelerden temizlemeli.
Lüle taĢı kütük üzerine konmalı.
Tahra( satır ) ile yavaĢ ve dikey hareketlerle taĢın yüzeyi temizlenmeli.
TaĢın mümkün olduğunca az fire vermesi sağlanmalı.
Lüle taĢı kuru ve sert ise su dolu leğen içinde bekletilmeli.
Kaba hatları belirlenen ürünlerin iĢleme bıçakları kullanılarak göz ve burun gibi
detaylarına inilmeli.
Ürünlere yapılan saç, sakal gibi kıvrımlı hatlar iĢleme bıçağı ile Ģekillendirilmeli.
Detayı hazırlanan taĢlara “araĢtırma” adı verilen düzgünleĢtirme iĢlemi yapılmalı.
Detayları biten ürünler ısıtıcıda ya da raflarda kurutulmalı.
Yuvarlak hatların yapımında torna kullanılmalı.
Tornada dönen lüle taĢının düz kısmını tutarak yüzeyin yuvalanması sağlanmalı.
Ġnce iĢçilikte taĢ önce eritilmiĢ parafine batırılıp emilmesi sağlanmalı ve lüle taĢının iĢlemesi kolaylaĢtırılmalı.
ĠĢlemede ince hatlar sıyırgı ve iĢleme bıçağı ile ortaya çıkarılmalı.
Ġnce iĢçiliği biten lüle taĢı ürünler sıcak bal mumumun içine bekletilip parlatılması sağlanmalı
Lüle taĢı ürünlerin beyazdan sarı renge dönmesi için erimiĢ bal mumunda bekleme süresi 15 dk.’dır
BitmiĢ ürünler pamuklu bezle silinerek parlatılmalı.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ve önerilerde belirtilen hususları dikkate alarak dosya
hazırlayınız.
ĠĢlem Basamakları
 Bitkisel motif iĢlemelerinde uygulanan tekniklere
uygun motif desenlerini araĢtırarak dosya hâline getiriniz.
 Ġnsan figürlü iĢleme tekniklerinde uygulanan tekniklere uygun motif desenlerini araĢtırarak dosya hâline
getiriniz.
 Hayvan figürü iĢlemelerinde uygulanan tekniklere
uygun motif desenlerini araĢtırarak dosya hâline getiriniz.
 Geometrik desen iĢlemelerinde uygulanan tekniklere
uygun motif desenlerini araĢtırarak dosya hâline getiriniz.
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Öneriler
 Tekniklere uygun düzenli
dosya hazırlamaya önem veriniz.
 Tekniklere uygun düzenli
dosya hazırlamaya önem veriniz.
 Tekniklere uygun düzenli
dosya hazırlamaya önem veriniz.
 Tekniklere uygun düzenli
dosya hazırlamaya önem veriniz.

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

( ) Tahra( satır ) ile yavaĢ ve dikey hareketlerle taĢın yüzey temizlemesi yapılır.

2.

( ) Lüle taĢına kuru hâlde Ģekil verilemediğinden su içinde bekletilerek yumuĢaması
sağlanır.

3.

( ) Yapılan lüle taĢı ürün pipo ya da yuvarlak hatlı taneli kolye vb. ise delik sıyırgı ile
açılır.

4.

( ) Takılarda tanelerin delinmesi ve piponun içini açmak için taĢın yeri kaba bıçağı ile
yontularak belirlenir.

5.

( ) Freze ve uçları ile geometrik ve bitkisel desenler lüle taĢı yüzeyine iĢlenir.

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.

( ) Kaba bıçağı, lüle taĢı iĢçiliğinde taĢın pürüzlerini gidermek ve lüle taĢını yontmak
amacıyla kullanılan ucu kalın ve kısa saplı bir bıçak türüdür.

2.

( ) ĠĢleme bıçağı ağaç ve taĢ iĢlerinde, taĢa ve ahĢaba Ģekil vermek üzere kullanılan
el aletidir.

3.

( ) Kargaburnu, takılarda özellikle küpelerde parçaların birleĢtirilmesi ve klipse
takılması iĢleminde kullanılan alettir.

4.

( ) Bal mumu lüle taĢının rengini değiĢtirmede kullanılır.

5.

( ) Teflon vida, büyük lüle taĢı pipolarda ve eklemeli bastonlarda parçaları
birleĢtirmek ve sağlamlaĢtırmak amacıyla içine konulan ince, dalgalı teldir.

6.

( ) Bitkisel motifleri yontma tekniğinde kaba bıçağı kullanılmaz.

7.

( ) Lüle taĢına kuru hâlde iken Ģekil verilir.

8.

( ) Lüle taĢı ürünü kuruduktan sonra kalın ve ince zımparayla zımparalanarak bıçak
izlerinin gitmesi sağlanır.

9.

( ) Ġnsan figürlerinde kabartma tekniği uygulanırken sıyırgı kullanılmaz.

10.

( ) Parafinden çıkan ürünün kaybolan ince hatlarının iĢleme bıçağıyla belirginleĢmesi
gerekmektedir.

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
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ

1
2
3
4
5

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
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