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AÇIKLAMALAR

KOD yeni verilecek

ALAN El Sanatları Teknolojisi

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları

MODÜLÜN ADI Oltu Taşı Süsleme

MODÜLÜN TANIMI
Oltu taşı süsleme teknikleri ve Oltu taşından yapılan takı ve
ürünlerde süsleme, desen tasarımı, ürün çeşitlerini öğreten
öğrenim materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Oltu Taşı İşleme modülünü almış olmak

YETERLİK Oltu taşını süslemek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında, yapılacak ürün
modeline ve süsleme tekniğine uygun olarak Oltu taşını
süsleyebileceksiniz.

Amaçlar:

Uygun ortam araç gereç sağlandığında:

1. Tekniğe uygun olarak Oltu taşı süsleme tekniklerinden
kalem işi süsleme tekniğini uygulayabileceksiniz.

2. Tekniğe uygun olarak Oltu taşı süsleme tekniklerinden
gümüş kakmalı Oltu taşı tespihi yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Aydınlık atölye ortamı

Donanım: Oltu taşı süsleme tekniğine uygun araç ve gereçler,
görsel basılı kaynaklar, polisaj torna makinesi, kalem kesici,
domerika, parlak zımpara kâğıdı, maşa, gümüş tel, çekiç,
eğe vb.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları
ile kendinizi değerlendireceksiniz. Modül içinde ve sonunda
verilen öğretici sorularla edindiğiniz bilgileri pekiştirecek
uygulama örneklerini ve testleri gerekli süre içinde
tamamlayarak etkili öğrenmeyi gerçekleştireceksiniz. Sırasıyla
araştırma yaparak, grup çalışmalarına katılarak ve en son
aşamada alan öğretmenlerine danışarak ölçme ve değerlendirme
uygulamalarını gerçekleştiriniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Oltu taşı süslemeciliği bugün Anadolu’da, Erzurum ve çevresinde çok sayıda atölyede
yapılmaktadır.

Oltu taşının güzelliği ve ona verdikleri değerle Erzurumlu Oltu taşı süsleme ustaları,
kendilerine özgü süsleme teknikleriyle Oltu taşını altın veya gümüş ile süsleyerek değerine
değer katmışlardır.

Bu modülde, Oltu taşı süslemede desen için faydalanılan kaynakları, Oltu taşı süsleme
tekniklerini öğrenebileceksiniz. Ayrıca Oltu taşından yapılan ürünler ve kullanım yerleri,
Oltu taşının insan üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

Geçmişi çok eskilere dayanan Oltu taşı süsleme tekniklerinin unutulmaması için bu
çalışmaları yapmak, üretmek, tanıtmak, pazarlamak ve nesilden nesile aktararak yaşatmak
gerekmektedir.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Tekniğe uygun olarak Oltu taşı süsleme tekniklerinden kalem işi süsleme tekniğini
uygulayabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan kuyumculardan Oltu taşından yapılan ürünleri araştırınız.

 Oltu taşı süslemede kullanılan süsleme teknikleri konusunda sanal ortamda ve
basılı kaynaklardan kaynak ve fotoğraf taraması yapınız.

 Çevrenizdeki kuyumculuk atölyelerinde Oltu taşı süsleme tekniklerini
uygulayan ustaları araştırınız.

 Kaynak kişilerle yaptıkları Oltu taşı süsleme teknikleri hakkında görüşme
yapınız.

 Topladığınız dokümanları ve bilgileri rapor hâline getiriniz.

 Hazırladığınız raporu ve çalışmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. OLTU TAŞI ÜRÜNLERDE KULLANILAN
SÜSLEME TEKNİKLERİ

Siyah kehribar da denilen Oltu taşının Erzurum ve çevresinde çıkarılmasından dolayı,
bu yörede Oltu taşı işleme ve süslemeciliği yaygındır. Ustalar geçmişten günümüze
geleneksel Oltu taşını süsleme tekniklerini kullanarak altın ve gümüşle süsleyerek Oltu
taşının değerine değer katmışlardır.

Oltu taşı süsleme ustaları, Oltu taşı ürünü süsleme tekniğine başlamadan önce
yapacağı ürünü ve kullanacağı süsleme tekniğini belirler. Daha sonra ürüne ve süsleme
tekniğine uygun takı tasarımı için desen araştırması ve desen tasarımını yapar.

1.1. Desen Araştırma

Oltu taşı süsleme tekniklerinin hepsinde desen araştırması, tasarımı ve çizimi çok
önemli bir unsurdur. Kullanılan desenler ikiye ayrılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1.1. Geleneksel Desenler

Geleneksel desenleri araştırmada yararlanılan kaynaklar;

 Tarihi fotoğraflar: Kütüphanelerdeki eski ansiklopedi, kitap ve dergilerdeki
fotoğraf ve desenler

 Cami tarihi eserler: Tarihi camilerdeki minber, mihrap, tavan ve duvar
süslemelerindeki desenler

 Kabartma taşlar: Taş ve mermer kabartma oymacılığında kullanılan desen ve
motifler

 Ağaç oymacılığı: Ağaç kabartma ve oymacılığında kullanılan Rumi ve palmet
desenler

 Eski kaftan taçlar: Müzelerde, kitaplarda taç ve kaftanlar üzerindeki taş ve
işlemeler

 Antika eşyalar: Toprak, bakır kaplar, çiniler üzerindeki süsleme desenleri

 Eski takılar: Eskiden yapılmış ele geçen küpe, kolye, yüzük, bilezik gibi
takıların üzerindeki süslemeler

Şekil 1.1: Kolye tasarımı

1.1.2. Modernize Desenler

 Geometrik şekiller: Kare, üçgen, dikdörtgen, daire ve oval şekiller

 Bitkisel objeler: Çeşitli meyve, çiçek, dal ve yaprak desenleri

 Hayvan figürleri: Kuş, kelebek vb.

 Kartpostallar: Modernize edilmiş çeşitli çizimler

 Duygu düşünceleri anlatan özgün desenler: Kişinin kendine özgü hazırladığı
özgün desenler
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Şekil 1.2: Kolye tasarımı

1.2. Desen Tasarımında ve Çiziminde Dikkat Edilecek Noktalar

 Desen, belirlenen süsleme tekniğine uygun çizilir.

 Desenin kullanılacak ürüne uygun olması gerekir.

 Kullanılacak ürünün şekline ve ölçülerine göre desen çizilir.

 Desenin kullanılacak metale yani malzemeye uygun olması gerekir (Altın veya
gümüşe göre uygun desen seçilir).

 Desende çizgiler desen özelliği bozulmadan çizilmelidir.

 Desende oran orantıya önem verilmelidir.

 Desen çiziminde ince uçlu resim kalemleri kullanılır.

 Desende kalın ve sert çizgilerden kaçınılmalı; kıvrak ve yumuşak çizgiler
kullanılmalıdır.

 Değişik ve modern tasarımlar yapmaya özen gösterilmelidir.

 Geleneksel desenlere de önem verilmelidir.

Şekil 1.3: Kolye ucu deseni Resim 1.1: Kolye ucu
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Şekil 1.4: Kolye ucu deseni Resim 1.2: Kolye ucu

Şekil 1.5: Oltu taşlı bilezik tasarımı

1.3. Oltu Taşında Kullanılan Süsleme Teknikleri

Erzurum’da Oltu taşı süslemede, metal olarak genellikle gümüş ve çok nadir olarak da
altın ile çeşitli süsleme teknikleri uygulanmaktadır.

Geçmişten günümüze kadar ulaşan Oltu taşı süsleme teknikleri aşağıda sıralanmıştır.

1.3.1. Telkari Tekniği

Telkari; gümüş veya altını ince tel hâline getirip örerek motiflerle süsleme işlemine
denir. Sözcüğün isminden de anlaşılacağı gibi telkari, tel ile yapılan süsleme sanatı anlamına
gelir.

Erzurum’da tamamen unutulmaya yüz tutan telkari sanatını, 1991 yılında uygulanan
bir projeyle tekrar canlandırmak için Oltu taşıyla bütünleştirerek süslemede zenginlik
sağlanmıştır. Bugün Erzurum ve çevresinde bay ve bayan kuyumcu ustaları telkari tekniğini
eski ustalardan öğrenmişler ve bu tekniği Oltu taşıyla bütünleştirmişlerdir.
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Resim 1.3: Telkari kolye ucu Resim 1.4: Telkari kolye ucu

1.3.1.1. Telkari Yapım Teknikleri

 Gümüşü eritme
 Gümüş tel hâline getirme (kullanılacak değişik kalınlıklarda)
 Yapılacak ürünün desenini çizme
 Örgü ve çatı hâlini hazırlama
 Kalıp hazırlama
 Çatı (çerçeve) telini kalıba uygulama
 Çatı (çerçeve) telini desene uygun şekillendirme
 Desene uygun örgüyü hazırlama
 Lehim yapma
 İlave süsleri (güherse vb.) hazırlama ve lehimleme
 Oltu taşını monte etme
 Yapımı tamamlanan takıları fırçalayıp temizleyerek parlatma
 Deterjanlı suda yıkayıp durulama
 Kepek içerisinde kurutma

Resim 1.5: Telkari kolye ucu Resim 1.6: Telkari kolye ucu
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1.3.2. Kakma Tekniği

Madeni eserler üzerinde delikler veya yivler açılıp başka bir madenle kakılarak elde
edilen süsleme tekniğine “kakma tekniği” denir.

Kakma yapılacak eserin üzerine, karşıtlık yapacak şekilde esere değişik renklerde
başka bir maden seçilmelidir. Altın, gümüş, sedef ve çeşitli süs taşları kakmada
kullanılmaktadır. Başka bir ifadeyle kakma, madene başka bir maden kakarak meydana
getirilen süsleme tekniğidir.

Günümüzde kakma tekniği; Oltu taşı tespih, ağızlık ve takılarda uygulanmaktadır.
Altın, gümüş, firuze ve mercan kakmalar yapıldığı gibi polyesterden hazırlanan suni taşlarla
da kakma yapılmaktadır.

Resim 1.7: Gümüş kakmalı tespih

1.3.2.1. Kakma Tekniği İşlem Basamakları

 Kakma yapımına hazırlanan Oltu taşının üzerine, önceden hazırlanmış desene
göre elektrikli matkap ucuyla oyuklar açılır.

 Çakma yapılacak malzeme (sedef, renkli taş, gümüş, altın vb.) Japon
yapıştırıcıya batırılarak oyuklar içersine yerleştirilir.

 Çekiçle hafifçe dövülür, kakma işlemi uygulanır.

 Kakma, gümüş tel ile dikey olarak yapılıyorsa dışta kalan fazla kısım yan keski
ile dibinden kesilir.

 Eye ile üzerinden hafifçe sürtülür fazlalıklar temizlenir.

 Kakma işlemi tamamlanınca tesviyesi yapılarak zımparalanır.

 Cilalama işlemi yapılarak parlatılır ve işlem tamamlanır. Ürün kullanıma hazır
hâle getirilir.
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Resim 1.8: Kakmalı takı seti

1.3.2.2. Oltu Taşına Tel Şeklinde Kakma Yapım Tekniği

 Kıl testere ile oyuklar açılır.

 Hazırlanan altın veya gümüş teller, Japon yapıştırıcıya batırıldıktan sonra
oyuklara konulur.

 Çekiçle hafif dövülerek iyice yerleştirilir.

 Tesviye işlemleri bitirilip zımparalanarak cilalanır. Oltu taşı tespihlere bu tür
yapılan kakma tekniğine “karpuz dilimi” denilmektedir.

Resim 1.9: Karpuz dilimi şekilli kakmalı tespih
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Resim 1.10: Kazas püsküllü kakmalı tespih

Noktalar, noktalardan oluşan çiçekler, yıldız, ay vb. şekilde yapılacak kakmalarda; bu
motiflerin şeklinde Oltu taşına delikler açılarak gümüş kakma tekniği aynı şekilde uygulanır.

Resim 1.11: Ay şekilli gümüş kakmalı tespih

Resim 1.12: Çiçek şekilli gümüş kakmalı tespih
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1.3.3. Delik İşi (Kesme Ajur)

Madeni eserler üzerinde işlemler yaparken kesici ve delici aletler kullanılarak
meydana getirilen oyarak süsleme tekniğine “Delik işi”, “Kesme” veya “Ajur” tekniği denir.
Erzurum’da yaygın olarak Oltu taşı ile beraber kullanıldığı için “Erzurum işi” olarak da
adlandırılmaktadır.

Bu teknikler ile süslemeler yapılırken maden tabakasının üzerine çizilen desenin
zemin kısmı kesilerek çıkartılır ya da zemin bırakılarak desenler kesilip çıkartılır. Kesilen
kenarlar törpülenerek pürüzleri yok edilir. Erzurum’da özellikle ajur tekniğiyle yapılan
takılar, daha sonra kalemkârlarca kalem işi ile süslenir.

Delik işi (ajur) tekniği, eski çağdan beri Yakın Doğuda kullanılan bir tekniktir.
Günümüz ustaları, delik işi yapacakları takımın pirinç veya bafun levha üzerine önce dış
hatlarını çizdikten sonra bu hatların iç kısmına yapacakları motifleri çizerler ve daha çok
bitkisel motifler kullanırlar.

Selçuklu maden sanatında, süsleme olarak başlıca dört öğe kullanılmıştır.

Bunlar; bitki motifleri, hayvan ve insan figürleri, geometrik desenler ile kitabelerdir.

Günümüzde Erzurum’da delik işi tekniğiyle yapılan takılarda büyük oranda bitkisel
motifler kullanılmaktadır. Bu motifler genellikle uçları yapraklı kıvrım dallardır. Her ustanın
kendine göre bitkisel motifleri mevcuttur.

Resim 1.13: Delik işli broş Resim 1.14: Delik işli broş
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Resim 1.15: Oyulmuş bafun kalıp Resim 1.16: Oyulmuş bafun kalıp

1.3.3.1. İşlem Basamakları

 Pirinç, bakır veya bafun levhalar üzerine doğrudan çizilen bu desenlerin
oyulacak kısımlarına matkaplarla delikler açılır. Bu delikler eskiden kemaneyle
yapılırken günümüzde, özellikle dişçilerin kullandığı elektrikli seyyar
matkaplarla yapılmaktadır.

 Açılan her delikten teker teker kıl testere geçirilerek koluna kıl testere sıkıştırılır
ve çalışma sehpasında özel çatallı uç kısmında kesilerek ajurlar meydana
getirilir.

 Kesme işlemi yapılırken ısınan testereye sık sık balmumu sürülerek testerenin
çabuk kırılması önlenir.

 Bu teknikte bütün motifler oyularak delik işi tamamlanır.

 Yapılan iş, üretilecek takıların ana kalıbıdır. Bu kalıptan aynı modelde sayısız
üretme şansı vardır.

 Kalıp hazırlandıktan sonra hangi metalden yapılacaksa (altın, gümüş vb.) o
metal, silindirde ince levha hâline getirilir.

 Önceden hazırlanan kalıp, bu levhanın üzerine bir pensle tutularak yanan mum
üzerinde gezdirilir. Mumun isi sayesinde ana kalıplardaki motif, işlenecek
metale aktarılır.

 İsle motifleşen metal, daha soğumadan ispirtoda çözülmüş domerika (gomalak)
adı verilen verniğin içerisine batırılarak isin kesim yapılana kadar metalden
çıkmaması sağlanır.

 Desen aktarılan bu metal de (altın, gümüş) yukarıda anlatılan kalıp hazırlama
yöntemindeki gibi delinip kıl testereyle kesilerek delik işi (ajurlaşma)
tamamlanır.

 Delik işi yapılırken çizilen desenin zemin kısmı kesilerek çıkarıldığı gibi bazen
de zemin bırakılarak desenler kesilip çıkartılır.
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 Sonra kesilen kısımlar zımparalanarak temizlenir. Her atölyenin ve ustanın daha
önceden ayrı ayrı kesilmiş, oyulmuş ve hazırlanmış kalıpları bulunmaktadır.

 Ajurluma işlemi tamamlanan takılar, kalemkârlarca kalem atılarak kesilen
bitkisel motiflerdeki damar, yaprak, gonca vb. ayrıntılar belirlenir ve kalem
atılan yerlerin parlak görünmesi sağlanır.

 Kesilip hazırlanan Oltu taşı gümüş kasası hazırlanır.

 Oltu taşı kasaya oturtulur. Taş eğe ile yontularak kasanın seviyesine getirilir.

 Üzerine ajurluma işi yapılmış gümüş levha, çivileme yöntemi ile monte (aplike)
edilerek işlem tamamlanır.

1.3.4. Oltu Tozu Savatlama Tekniği

Erzurum ve Oltu ilçesinde son yıllarda Oltu taşı’nın tozu da takıcılıkta kullanılmaya
başlanmıştır. Oltu taşının tozu ile yapılan takılar, savatlı işlere benzediğinden “Oltu taşı tozu
ile savat” ismini almıştır.

Resim 1.17: Oltu taşı tozu

1.3.4.1. Savatlama Aşamaları

 Birinci aşama: Ajurluma tekniğinde olduğu gibi gümüş levha üzerine çizilen
motifler, matkapla delindikten sonra kıl testereyle oyularak ajurlu kısım
hazırlanır. Daha sonra oyulmuş parça, şekline göre kesilmiş gümüş levha üzerine
kaynak yapıldıktan sonra dış hatları tekrar kıl testereyle kesilir. Gerekli
kabartma, eğe ile düzeltme, parlatma vb. işleri tamamlandıktan sonra ikinci
işleme geçilir.

 İkinci aşama: İnce elenmiş Oltu taşı tozu, polyester cinsi yapıştırıcılarla
karıştırıldıktan sonra önceden hazırlanan metalin oyuklarına doldurulur ve
kuruması beklenir. Kuruduktan sonra gerekli eğeleme ve zımparalama işleri
yapılarak işlem tamamlanır.

 Bu işlemlerden sonra cila makinelerinde (polizaj makinesi) ponza taşı veya cila
malzemeleri ile cilalanan takı, müşterilerin beğenisine sunulur.
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Resim 1.18: Oyulmuş bafun kalıp Resim 1.19: Oyulmuş bafun kalıp

Resim 1.20: Savatlama işi küpe Resim 1.21: Savatlama işi kolye

1.3.5. Güherse (Granülasyon) Tekniği

Kuyumculukta kullanılan “Güherse Tekniği” taneleme anlamına gelen
“Granülasyonun” Osmanlılardaki tanımlanmasıdır.

Kuyumcular tarafından yapılan çalışmalar esnasında bir rastlantı olarak tespit edilen
minik kürecikler; altın, gümüş gibi asit metallerin yapısında olan ve eriyip soğurken
kendisini toplama, yani kürecik hâline getirme durumunda ortaya çıkmıştır.

Güherse tekniğinde iki aşama göze çarpmaktadır;

 1. Aşama: Aynı çapta küreciklerin elde edilmesi,
 2. Aşama: Bu küreciklerin zemine kaynatılması, monte edilmesidir.

Takı yüzeyine yerleştirilen kürecikler ile takı metalinin birbirine değdikleri noktada,
düşük ısı ile sadece birleşme noktası eriyecek kadar ısıtılıp lehim gerekmeden kaynatılır.
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Resim 1.22: Kolye Resim 1.23: Yüzük

Küreciklerin aynı çapta olmasına dikkat edilir. Bu iş için haddeden geçirilerek
hazırlanan ince metalik altın veya gümüş teller, matkap aracılığıyla ince çivi kalınlığındaki
metal çubuklara aralarında boşluk bırakılmadan sarılır, daha sonra bu metal çubuktan
boşaltılan yay şeklindeki tel, ince uçlu kesme makasıyla ortasından kesilerek halkalar hâline
getirilir. Halkaların aynı boyda olması küreciklerin de aynı boyda olmasını sağlayacaktır.
Halkalar hafif eğimli olarak konulan amyant levha üzerine belirli aralıklarla dizilir ve
şalaman kafası denilen özel bir araç ile (pürmüz) yakılarak ısıtılır. Isıtma esnasında
halkacıklar yuvarlanarak aynı ebatta kürecikler meydana gelir ve amyant levhanın alt
kısmına koyulan su kabının içerisine düşerler.

Bu tekniğin kullanılmaya başlandığı ilk zamanlarda, kömür tozu tabakası üzerine
açılan küçük çukurların içine serpilen altın ve gümüş kırıntıları ısıtılıp eritilir ve küre şeklini
alan bu topçuklar, boylarına göre ayrılarak istenilen yerlere lehimlenerek kullanılırdı.
Osmanlılarda güherse sözcüğüyle karşılanan bu teknik, günümüz geleneksel telkari
çalışmalarında, motif üzerine değişik süslemeler yapmak için de bolca kullanılmaktadır.

Güherse süsleme tekniği, Oltu taşı üzerinde de bir süs unsuru olarak kullanılır.
Hazırlanan güherseler, kendi çaplarında ince tel çubuklar kaynatılır. Hazırlanmış Oltu taşı
takının muhtelif yerleri matkapla delinip güherseler lehimlenerek tel kısımlarından çakma
işlemi yapılır. Böylece güherseli kısım, Oltu taşı üzerinde çok güzel bir süs unsuru meydana
getirir. Bu şekilde yapılan takılara “Güherseli Oltu Taşı” takılar adı verilir.

Resim 1.24: Kolye Resim 1.25: Kolye Resim 1.26: Küpe
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1.3.6. Mıhlama Tekniği

Oltu taşının Erzurum’un Oltu ilçesinde çıkması, mıhlamacılıkta Oltu taşının ön plana
çıkmasını sağlamaktadır. Yapılan metal (altın gümüş) takıların üzerine kıymetli taşları
yerleştirerek yapılan takma sanatına “Mıhlamacılık”; bu sanatla uğraşanlara da “Mıhlayıcı”
denilmektedir.

1.3.6.1. Mıhlama Tekniği Çeşitleri

Telkari, kakma, savat, kalemişi vb. teknikler de mıhlama tekniği ile beraber
uygulanmaktadır. Mıhlama yapılacak takılarda taşın yerleştiği boşluk (taş evi) bazı
tekniklerde önceden bazı tekniklerde ise sonradan bırakılmaktadır.

 Ajurlama-kalem işi mıhlama tekniği:

 Ajurlanacak kısım çizilir, mıhlama yapılacak kısım boş bırakılarak oyma
işlemi tamamlanır.

 Kullanılacak Oltu taşı veya diğer kıymetli taşın önceden hazırlanmış
şekline uygun olarak taşın yüksekliği ve metalin cinsi de göz önüne
alınarak makasla altın veya gümüş astar kesilir.

 Astarlara taşların şekillerine göre (beyzi, yuvarlak, köşeli) altı açık veya
kapalı kasalar yapılır. Astar ve kasa dikkatlice lehimlenerek birbirine
tutturulur. Kenarları eğelenir, fazlalıklar alınır.

 Kesilen ölçülü astarın (çerçeve) üst kısmına testere dişleri gibi zikzak
açılır.

 Lehim işleminden sonra hazırlanan yuvaya taşlar yerleştirilir. Zikzak
tırnaklar çekiçle hafifçe vurulur. İçe doğru kıvrılan tırnaklar taşların
düşmesini engeller (bk. Kehribar Taşı Süsleme modülü).

 Parlatma işlemi yapılarak ürün kullanıma hazır hâle getirilir.

 Bazı modellerde ise tırnaksız düz yuvalar çerçeveye lehimlenmektedir.
Tırnaksız olanlarda da taş yerleştirildikten sonra, çerçevenin kenarları
çelik kalem aracılığıyla sıvazlanarak taşın durumu sağlamlaştırılır.
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Resim 1.27: Mıhlama takı seti

 Telkari tekniğiyle yapılan takılar:

 Telkari eser bitirildikten sonra mıhlama yapılacak yere, taşın yerleşeceği
ebatta astardan yuva yapılarak lehimlenir veya perçinlenir.

 Biten işler yıkanıp parlatıldıktan sonra yukarıda anlatılan şekilde taşlar
yerleştirilip sağlamlaştırılır. Telkariye Oltu taşı mıhlamalar, çok güzel bir
görünüm kazandırmaktadır.

1.3.7. Kalemkârlık Tekniği

Kalemkârlık tekniğinde 6–8 cm uzunluğunda ucu keskin çelik kalemler veya keskiler
kullanılır. Bunlara “Burin” de denilmektedir. Bu kalemlerle gümüş ve altın üzerine kanallar
açılarak motifler oluşturulur. Ucu sivriltilmiş kalemlerle çizgiler çizilir.

Erzurum’da asırlardır takılara uygulanan kalem işleri, “Kalem atma” olarak da bilinir.
Tek başına kullanıldığı gibi ajurluma tekniğiyle yapılan takılara da kalem atılmaktadır.

Kalemkârlıkta yetişen ustalar daha sonra savat ustası ve hüsnü-i hattı öğrenenler,
hakkâk (mühürcü) ustası olarak yetişirler.

 Kalemkârlıkta işlem basamakları:

 Kalem işi yalnız başına uygulanacak ise önce desen uygulanacak yere,
kurşun kalemle çizim yapılır.

 Çelik kalemlerle derin ve yüzeysel çizgiler atılarak işleme devam edilir.
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 Ajurlu işlere atılan kalemlerde önceden çizmeye gerek kalmadan doğrudan
çelik kalemlerle işe başlanır.

 Kalemkârlıkta bileğe hâkimiyet çok önemlidir. Ucu sivri ve köşeli kalem
aletiyle metalde yiv açmak için bu aletin topuzlu sapını avucunun içinde
sıkıca tutan usta, dal ve kıvrımlarda yumuşak dönüşü yakalayabilmek için
nefesini tutarak tek hareketle kıvrımı tamamlar. “Burin” olarak da
adlandırılan kalem aleti, madenin üzerine bastırıldığından kendine yol
açarak önündeki madeni ileri doğru sürer. Avuçta yapılan baskıya göre
yüzeysel bir çizgi veya derin bir yiv açılır. Kalem ileri doğru hareket
ettikçe açılan yivin içinden kesilerek çıkan maden, aletin önünde yongalar
meydana getirir. Bu yongalar arada bir koparak düşer ve yerlerinde iz
kalır. Kalem işlerinde düz yüzeylerin hafifçe tıraşlanmasında ise her kalem
atışında bir parça koparak düşer ve yerlerinde parlak zeminler oluşur.

 Kalemkârlar, kalem işini yapmadan önce metali mat olarak yaldızlayıp
bıçağı yaldızlı kâğıda sürterek daha iyi sonuç almaktadırlar.

Resim 1.28: Kalem işi yaka iğnesi
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki kalem işi tekniği ile Oltu taşını süsleme işlem basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

Atölye ortamını hazırlayınız.

Temiz ve aydınlık atölye ortamı
hazırlayınız.

 İşyeri önlüğünüzü giyiniz.

Çalışmalar için gerekli malzemeleri
hazırlayınız.

Yapacağınız işi ve kullanacağınız
malzemeyi göz önünde bulundurunuz.

Polisaj torna makinesi, kalem kesici,
domerika, parlak zımpara kâğıdı, maşa,
gümüş tel, çekiç ve eğeyi hazırlayınız.

Gümüş levhayı ısıtınız, çekiçle vurarak
domerikaya yapıştırınız (Resim 1.29).

Resim 1.29: Kalem işi yapma

Bu işlemi oyulmuş, matlaştırılmış,
gümüş levhanın domerikanın üzerinde
kaymaması için yapınız.

Keski aleti (burin) ile uygun yerlere
kalem işi tekniğini uygulayınız (Resim
1.30).

Resim 1.30: Kalem işi

UYGULAMA FAALİYETİ
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Metal üzerine yontma işlemini
yapmadan önce burini parlak zımpara
kâğıdına sürttüğünüzde parlaklık daha
fazla olacaktır, unutmayınız.

Domerikadan kalem işi yapılmış gümüş
levhayı çıkartınız (Resim 1.31).

Resim 1.31: Kelem işli gümüş

Domerikadan gümüş levhayı çıkartırken
şeklini bozmamaya özen gösteriniz.

Oltu taşını eğe ile düzeltip kasaya
yerleştiriniz (Resim 1.32). Resim 1.32: Taşı yontma

Oltu taşının modele göre hazırlanan
kasaya uygun olmasına dikkat ediniz.

Taşı yontma işlemini yaparken elinizi
kesmemeye dikkat ediniz.

Taş bıçağı ile yontarak Oltu taşını
kasanın seviyesine getiriniz.
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Kasaya yerleştirilen Oltu taşını eğe ile
zımparalayarak düzeltmeleri yapınız
(Resim 1.33).

Resim 1.33: Oltu taşını eğeleme

Oltu taşını pürüzsüz hâle getiriniz.

Oltu taşının kenarlarının kasanın
seviyesine uygunluğunu kontrol ediniz.

Eğeyi hızlı aralıklarla taşın üzerine
sürttürüp çekiniz.

Polizaj makinesini çalıştırarak kolyeyi
zımparalayınız (Resim. 1.34).

Resim 1.34: Gümüşü parlatma

Gümüş kolyenin ön ve arka yüzünü
zımparalayarak parlatınız.

Kalem işi levhayı, küçük maşayla Oltu
taşının üzerinde ortalayarak
kaydırmadan tutunuz (Resim.1.35).

Resim 1.35: Matkapla delme
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Kalem işli levhanın ve taşın
zedelenmemesine özen gösteriniz.

Kolyenin dört köşesinden matkapla
deliniz (Resim 1.36).

Resim 1.36: Kolyenin arka yüzü

Gümüş teli deliklerden geçiriniz (Resim
1.37).

Resim 1.37: Teli deliklerden geçirme

Teli deliklerden geçirip kesici makasla
kesiniz (Resim 1.38).

Resim 1.38: Gümüş telin geçirilmesi
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Çivileme işlemi için tel geçirilen
kısımların üzerinden, kolyenin ön
yüzünden çekiçle hafifçe vurunuz
(Resim 1.39).

Resim 1.39: Çekiçle vurma

Taşın ve kalem işli levhanın zarar
görmemesine özen gösteriniz.

Kolyenin arka yüzünden köşeleri çekiçle
hafifçe vurunuz (Resim 1.40).

Resim 1.40: Çekiçle arka yüzünden vurma

Aplike işini (Erzurum işi) tamamlamış
oldunuz.
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Kolyenin zincir halkasını geçiriniz.

Polizaş makinesinde cilalama işlemini
yapınız (Resim 1.41).

Resim 1.41: Kalem işli Oltu taşı kolye

Kullanıma hazır hâle getiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri doğru (D) – yanlış (Y) durumuna göre
işaretleyiniz.

1. ( ) Oltu taşı süslemede kullanılan desenleri, geleneksel ve modernize desenler olarak
ikiye ayırabiliriz.

2. ( ) Desen çiziminde kalın ve sert çizgiler kullanılmalıdır.

3. ( ) Gümüş veya altını ince tel hâline getirip örerek motiflerle süsleme işlemine telkari
işlemi denir.

4. ( ) Madeni eserler üzerinde delikler veya yivler açılıp başka bir madenle kakılarak
elde edilen süsleme tekniğine “mıhlama” denir.

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

6. ( ) Ajur tekniğiyle yapılan takılar, daha sonra kalemkârlarca kalem işi ile süslenir.

7. ( ) Delik işi kalıpları için pirinç veya bafundan levhalar kullanılır.

8. ( ) Güherse tekniğinin diğer adı granittir.

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

10. ( ) Kalemkârlıkta yetişen ustalar daha sonra, savat ustası ve hüsnü-i hattı öğrenenler
hakkâk (mühürcü) olurlar.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.

Cevaplarınız doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, aydınlık ve
temiz atölye ortamında Oltu taşından yapılan ürün çeşitlerinden gümüş kakmalı Oltu taşı
tespihi tekniğe uygun olarak yapabileceksiniz.

 Oltu taşının insan vücuduna ne gibi faydaları vardır? Araştırınız.
 Araştırmalarınızı rapor hâline getiriniz.
 Hazırladığınız raporu ve çalışmaları, sınıf ortamında arkadaşlarınıza sunarak

paylaşınız.

2. OLTU TAŞI ÜRÜNLER

Çok geniş kullanım alanına sahip olan Oltu taşı genellikle süs eşyası ve takı
yapımında ilgi görmektedir. Bunların başında;

 Yüzük ve yüzük taşı yapımı,

 Küpe, gerdanlık, kolye ve bilezik yapımı,

 Broş, yaka iğnesi, kravat iğnesi ve kol düğmesi yapımı,

 Tespih yapımı,

 Sigara ağızlığı ve pipo yapımı,

 Maskot, anahtarlık, masa isimliği ve kalemlik,

 Fincan takımı (çok nadir olarak) ve heykelcik yapımları gelmektedir.

Ayrıca elektrik ve elektronik sanayi ile yüksek gerilim alanlarında kullanılmaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.1: Oltu taşı ürünler

2.1. Tespihler

Tespih, değişik büyüklüklerde çeşitli malzemelerden yapılmış yuvarlak tanelerin
ortalarından delinerek bir ip üzerine dizilmesinden ve dizilirken 99’luk ise 33 tane boncuk
koyulup ve iki ucun birleştiği yerde tanenin beş veya sekiz misli uzunluğunda imameden
meydana gelen bir ibadet aracıdır.

İpliğe dizilmiş tanecikler şeklinde olan tespih; ağaçtan, sert çekirdekten (zeytin gibi),
kemikten, sedeften, güzel ve kıymetli taşlardan ve boncuklardan yapılmaktadır.

Bu malzemelerin içerisinde gerçek yerini alan Oltu taşından çok büyük sanat değeri
taşıyan tespihler yapılmıştır.

Oltu taşından, taşıma zorluğu ve maliyeti düşünülerek 33’lük tespihler daha çok rağbet
görmektedir. Nadiren 500 ve 1000’lik tespihler de yapılmaktadır.

Resim 2.2: Oltu taşı 99’luk tespih
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Gün geçtikçe yeni tasarımlarla bir sanat eşyası hâlinde işlenen Oltu taşı tespihler,
Oltu’da ve Erzurum’daki ustaların hünerli ellerinin ürünleridir. Oltu taşı tespihlerin
güzelliğine, tanelerin zerafetine ve uyumuna dikkat çekilirken insan vücudundaki fazla
elektronları nötrleştirerek sinirleri yatıştırdığı, dinlendirdiği ifade edilmektedir.

Oltu taşından değişik özellikler gösteren başlıca tespih türleri şunlardır; kesme,
yuvarlak, beyzi, kafalı, kırma, damak, düz yuvarlak, zeytuni yuvarlak, uçlu yuvarlak, dolgun
beyzi, yumurta biçimli, elips, yarım traş, bademi ve yuvarlak biçimlerde olurlar. Tespihler;
haddeli, kakmalı, firuze kakmalı, altın kakmalı, gümüş kakmalı vb. şekillerde
süslenmektedir.

Farklı boylardaki tanelerin büyüklük sırasına göre dizilmesiyle yapılan Oltu taşı
tespihler pek değerli değildir. Tanelerin aynı boyda olması gerekmektedir.

Resim 2.3: Gümüş kakmalı tespih

2.2. Pipolar ve Ağızlıklar

Ağızlık, XIX yy’ın ikinci yarısında tütünü sigara kâğıdına içme alışkanlığının
yaygınlaşmasıyla kullanılmaya başlanmıştır. Ağızlıklar; yasemin, gül, kiraz ağacından,
lületaşı sarı kehribar ve Oltu taşından yapılmaktadır.

Oltu taşı ağızlıkların altın, gümüş, sedef, firuze, mercan işlemeli süslü olanları vardır.
Ayrıca gümüşle süsleme yapılan ağızlıkların gümüş kısımlarında oyma, hak, telkari, mine,
savat süsleme teknikleri uygulanmaktadır.

Üç parçadan oluşan ağızlıkların ağza gelen bölüme “etek”, uçtaki kertikli yuvarlak
bölümüne “imame”, yassı olanlara “damaklı” denmektedir.

Düz, köşeli, burmalı, budaklı, baklava şekli, yuvarlak boğumlu budaklı, sekiz köşe
silindirik boğumlu ağızlıklar imal edilmiştir.



29

Günümüzde ağızlıklara altın, gümüş ve diğer kıymetli metallerden kakma tekniği ile
süslemeler yapılmaktadır.

Oltu taşı ağızlıkların sigara takılan kısmının ısınmaması için altın veya gümüş
çerçeveler yapılarak uzun süre kullanılmaları sağlanmaktadır.

Oltu taşı pipolar ise düz pipolar, ağaç dalı pipolar ve oymalı pipolar olarak
adlandırılmaktadır. Pipoların da közlükleri ve kapakları genellikle gümüşten yapılıp kalem
işiyle süslenmektedir. Oltu taşı ağızlık ve piponun nikotini emme özelliği bilinmektedir. Oltu
taşı ağızlığın içinde filtre kullanılmamaktadır.

Resim 2.4: Ağzı Oltu taşlı pipo Resim 2.5: Pipo ve ağızlık

2.3. Takılar

2.3.1. Kolye Taşları

Boynu süsleyen ve takılan kolyelerde; yuvarlak, beyzi, üçgen gerdanlık, damla kalp,
uzun damla, baklava, düz, oval, dört yapraklı yonca, balık vb. gibi yüz elli çeşitten fazla
şekillerde kolyeler yapılmaktadır. Kolyeler için altın ve gümüşten taşın şekline göre kasa
yapılır ve Oltu taşı monte edilerek çeşitli süsleme teknikleri kullanılır.

Resim 2.6: Telkari kolye Resim 2.7: Güherzi işli kolye
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Sadece çakma (mıhlama) kolyelerde çakma damla, çakma mekik, dört köşe çakma, (S)
tipi çakma kolyeler olarak isimlendirilir. Tespih taneleri gibi yuvarlak kolye ve
gerdanlıklarda beğeni ile kullanılmaktadır.

Resim 2.8: Oltu taşıt takı seti

2.3.2. Yüzük ve Küpe Taşları

Kolye yapılan bütün modeller yüzük yapımında kullanıldığı gibi küpe yapımında da
kullanılmaktadır. Yüzük ve küpe yapımında; güllü oval, daire, dikdörtgen, güllü beyzi, güllü
S, gülsüz S, üç yapraklı yonca, dört yapraklı yonca, lale vb. şekiller uygulanmaktadır.

Resim 2.9: Oltu taşı mıhlama küpe ve yüzük Resim 2.10: Telkari yüzük

Resim 2.11: Gümüş kakmalı yüzükler Resim 2.12: Gümüş kakmalı yüzükler
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2.3.3. Kravat ve Yaka İğnesi

Kravat ve yaka iğneleri sadece Oltu taşından yapıldığı gibi altın veya gümüşle de
işlenebilir. Bunlardan papyon, mekik, hayvan motifli, baklava dilimli olan modellerin satışı
rağbet görmektedir.

Resim 2.13: Kravat iğnesi Resim 2.14: Kravat iğnesi

Resim 2.15: Yaka iğnesi Resim 2.16: Yaka iğnesi

2.3.4. Rozetler

Bütün amblemlerin rozeti yapılmaktadır. Rozetlerin tabloları (yani alt kısımları) altın
ve gümüşten yapıldıktan sonra kalıba göre Oltu taşı eğe, bıçak ve zımpara yardımıyla
şekillendirilir, kasaya çakılır.

Daha sonra altın ve gümüş levhadan kıl testereyle şekil, desen oyma tekniğiyle ortaya
çıkartılır. Hazırlanan amblem taş üzerine aplike edilerek monte edilir. Rozetler sipariş
alınarak işlenirler.

2.4. Süs Eşyaları

2.4.1. Anahtarlık (Maskot) Heykel

Oltu taşı ile ustanın kabiliyetine göre değişik geometrik şekillerde maskotlar ve çeşitli
heykeller yapılmaktadır.
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Resim 2.17: Anahtarlık (maskot) Resim 2.18: Anahtarlık

Resim 2.19: Çeşitli anahtarlıklar

Resim 2.20: Saz formunda anahtarlık Resim 2.21: Anahtarlık

2.4.2. Fincanlar

Az miktarda olsa da üretimi yapılan Oltu taşı fincanlar ilgi görmektedir.
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2.4.3. Oltu Taşı İsimlik

Oltu taşından değişik şekillerde değişik büyüklükte isimlikler yapılmaktadır. Bunlarda
ad ve soyadlar, altın ve gümüşle işlenip kalem işiyle süslenmektedir.

2.4.4. Saz Süsleme

Saz meraklılarına özel siparişle saz süsleme, nadir de olsa yapılmaktadır.

Resim 2.22: Saz

2.5. Oltu Taşının İnsan Üzerindeki Etkileri

Süs taşları, kendine özgü anlam ve tedavi edici özellikleri ile günümüzde yaygınlaşmış
durumdadır. Oltu taşını tane değecek şekilde takı olarak üzerinizde taşıdığınızda, kişi
üzerinde psikolojik ve fizyolojik olumlu tedavi edici özelliği vardır.

2.5.1. Psikolojik Etkileri

 Şifa yüklü enerjisiyle canlılık verir.

 İçinizin neşeyle dolmasını sağlar.

 Zihinsel ve ruhsal gelişiminiz arasında dengenin kurulmasını sağlar.

 Takıntılara, strese ve sinire karşı iyi gelir.

 Nazara karşı etkilidir. Korku kâbus, karabasan gibi (korkulu rüyalardan) men
eder. Oltu taşı sol elle oynandığında bedenin elektriğini toplar. Elektrik yükünü
azalttığı için kişinin depresyona girmesini önler.
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2.5.2. Fiziksel Etkileri

 Oltu taşı; soğuk algınlığı, astım, guatr, bronşit ve alerji tedavisi için boyun
bölgesinde kullanılır. Boğaz enfeksiyonlarını tedavide diğer taşlardan üstündür.

 Ağrıyan yerlere koyulduğunda ağrıları hafifletir. Kullanılan siyah kehribarın
ağrıyan yerin büyüklüğü kadar olması etkisini güçlendirir.

2.6. Oltu Taşı Üretim ve Pazarlama

Oltu taşı ürünler, yüzyıllardan beri Oltu yöresinde genellikle tek kişilik ve babadan
oğula geçen ev atölyelerinde, işleme tekniğinde bir değişikliğe uğratılmadan üretilmektedir.
Son zamanlarda yeni tasarım ve ürünlerle takı pazarındaki payını artırmaya çalışan Oltu taşı
üreticileri, henüz ulusal ve uluslararası pazarlara yeterince açılamamıştır. Yerel el sanatları
ürünlerin ulusal pazarlara taşınması konusu, son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar
nedeniyle iyice daralan yerel pazarlardan verim alınmaması sonucu ortaya çıkmıştır.

Özellikle el sanatları ürünleri, üretimin yapıldığı bölgelerde geleneksel satış
yöntemleri ile artık gelir getirici olmaktan çıkmış, folklorik bir anlam kazanmıştır. Bu
kapsamda pek çok yöresel ürün üreticisi, ulusal pazara açılmak ve yeni müşterilere ulaşmak
zorunluluğu hissetmektedir.

Yüzyıllardan beri geleneksel yöntemlerle üretilen ve satılan Oltu taşı ürünleri
üretmede, gelişen teknolojiye ayak uydurulamamış ve teknik modernizasyon
sağlanamamıştır.

Bu nedenle ürünler yüksek maliyetlerle üretilmektedir. Oltu taşı ürünlerinin tamamen
el ustalığı ile üretilmesi nedeniyle özellikle Çin malı takıların pazardaki hâkimiyeti
karşısında, fiyat konusunda rekabet gücünü kaybetmiştir.

Oltu taşı ürünlerinin özellikle ulusal pazardan pay alabilmesi ve üreticilerin
faaliyetlerine devam edilmesi için ürün farklılaştırma ve yeniden konumlandırma
stratejilerini geliştirme uygulamaları önemli bir çıkış yolu olarak görülmektedir.
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HİKÂYE

Yaşlılar hep aynı masalı anlatır torunlarına. Anlatırken bir de bakmışsınız bugün ve

dün karışmış. Masal şöyle başlar:

Kör Ali‘nin güzel mi güzel bir kızı varmış. Öyle deli dolu imiş ki rengârenk çiçekli

şalvarı, rüzgârda uçuşan yemenisi ile allı pullu bir kelebeğin peşine takılır, bal arayan arı

gibi bir taraftan diğer tarafa savrulurmuş. Bu güzel kız, bir gün ışıl ışıl parlayan gölün

kenarında seyr-ü sefaya dalmış. O anda gökyüzü yeryüzüne pınar olmuş akmış, sanki yaşam

değişmiş, kız anneannesinin anlattığı tılsımın içine düşmüş. Ne gökyüzü ne yeryüzü sadece o

an ve o yağız delikanlı varmış. Saatlerce süren uzun bakışmalar sonunda, bir anda gencin

boynunda göz alıcı parlaklıkta simsiyah bir inci belirivermiş. Nedir? Ne değildir? Tam

bilinmez ama tek bilinen boynundaki taşın aşk tılsımı olduğu imiş. Aşkı mıknatıs gibi çekip

kızcağızın kalbini kor etmiş, sudaki delikanlıya ölene dek aşk ağıtları yaktırmış.

İşte bu tılsımlı siyah taşın Oltu taşı olduğu ve olağanüstü güçleri içerdiği rivayet

edilir yörede. Her delikanlı, her genç kız ve her sevdalı siyah incinin tılsımına inanır. Bu

masal dilden dile dolaşır, usta ellerin işlemesiyle her gün yeniden yazılır. Her madenci

zamanla Ali’nin kızını görür Oltu taşının içinde. Her usta kendi aşkına şekil verir elleriyle.

Yontulan taş bir olur bedenimizle aşkı işler kalbimize...

Resim 2.23: Oltu taşları

OLTU TAŞI;

‘’ ÇOCUK GİBİ BAKIM İSTER, SEVGİ İSTER,
ZENGİNLİK DEĞİL AMA BİLGELİK VERİR İNSANA’’
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını öneriler doğrultusunda takip ederek Oltu taşı tespih
üzerine, kakma tekniğini yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Atölye ortamını hazırlayınız.

 İşyeri önlüğünüzü giyiniz.

 Çalışmalar için temiz ve aydınlık atölye ortamı
hazırlayınız.

 Gerekli malzemeleri hazırlayınız.
 Yapacağınız işi ve kullanacağınız malzemeyi

göz önünde bulundurunuz.

 Süsleme yapılacak Oltu taşı
tespihi hazırlayınız (Resim 2.25).

Resim 2.24: 33’lük Oltu taşı tespih

 İnce uçlu elektrikli matkap ve
bileyleme aletini hazırlayınız
(Resim 2.26).

Resim 2.25: İnce uçlu matkap bileyleme aleti

 Elektrik düzeneğini kontrol ediniz.

 Kakma tekniği için ince gümüş
teli hazırlayınız (Resim 2.27).

Resim 2.26: Gümüş tel

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Japon yapıştırıcıyı çalışma taşına
sabitleyiniz (Resim 2.28).

Resim 2.27: Japon yapıştırıcı

 Yan keski makasını hazırlayınız
(Resim 2.29).

Resim 2.28: Yan keski

 Rende kalem aletini hazırlayınız
(Resim 2.30).

Resim 2.29: Rende kalem

 Kakma yapıldıktan sonra
gümüşün fazlalıklarını alıp
düzeltmek için eyeyi hazırlayınız
(Resim 2.31).

Resim 2.30: Eye
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 Polizaj makinesinde tespihi
parlatma işlemi için keçeye
ponza taşını sürtünüz (Resim
2.32).

Resim 2.31: Ponza taşı

 Parlatma işlemi için polizaj
makinesini çalıştırınız (Resim
2.33).

Resim 2.32: Polizaj makinesi

 Elektrik düzeneğini kontrol ediniz.

 İpe dizili Oltu taşı tespih tanesi
üzerini, önceden hazırlanmış
desene göre ince uçlu matkapla
deliniz (Resim 2.34).

Resim 2.33: Matkapla delme

 Hızlı ve seri olunuz. Elinize dikkat ediniz.
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 Gümüş telin ucunu Japon
yapıştırıcıya batırınız ve taş
üzerinde açılan deliğe teli
yerleştiriniz (Resim 2.35).

Resim 2.34: Gümüş teli yerleştirme

 Telin iyice yerine oturmasını sağlayınız.

 Yapıştırıcıyı kendinize zarar vermemesi ve işin
temiz olması için dikkatli kullanınız.

 Gümüş telin tespihin dışında
kalan kısmını keskiyle dibinden
kesiniz (Resim 2.36).

Resim 2.35: Teli kesme

 Hızlı ve seri çalışınız.

 Tüm tespih taneleri bitene kadar
işleme devam ediniz (Resim
2.37).

Resim 2.36: Gümüş kakma

 Kakma işi üzerindeki gümüş
fazlalıklarını eye ile sürterek
düzeltmelerini yapınız.

Resim 2.37: Eyeleme



40

 Taşın zedelenmemesine özen gösteriniz.

 Polizaj (cilalama) makinesinde
gümüş kakmalı tespihin parlatma
işlemini yapınız (Resim 2.39).

Resim 2.38: Parlatma

 Tespih tanelerini tek tek
çevirerek parlatınız (Resim 2.40).

Resim 2.39: Parlatma

 Elinize dikkat ediniz.

 Parlatma işlemini seri ve hızlı bir
şekilde yapınız (Resim 2.41).

Resim 2.40: Gümüş kakmalı tespih taneleri

 Son kontrollerinizi yapınız.

 Gümüş kakmalı Oltu taşı tespihi
kullanıma hazır hâle getiriniz
(Resim 2.42).

Resim 2.41: Gümüş kakmalı Oltu taşı tespih
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için çoktan
seçmeli sorular verilmiştir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki ürünlerden hangisi Oltu taşından yapılır?

A) Tespih
B) Sigara ağızlığı
C) Takılar
D) Hepsi

2. Tespihler aşağıdaki hammaddelerin hangisinden yapılmaz?

A) Kemik
B) Cam
C) Sedef
D) Kıymetli taşlar

3. Aşağıdaki hammaddenin hangisi sigara ağızlıkları yapımında kullanılmaz?

A) Gül ağacı
B) Kiraz ağacı
C) Oltu taşı
D) Armut ağacı

4. Oltu taşı tespih süslemesinde aşağıdaki süsleme tekniklerinden hangisi kullanılmaz?

A) Altın kakma
B) Güherze
C) Firuze kakma
D) Gümüş kakma

5. Aşağıdaki madenlerin hangisi Oltu taşını süslemede kullanılır?

A) Bakır
B) Bronz
C) Altın
D) Elmas

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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6. Oltu taşı aşağıdaki hastalıkların hangisinin tedavisinde kullanılmaz?

A) Astım
B) Bronşit
C) Zature
D) Guatr

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevaplar verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne
dönerek ilgili bölümü kontrol ediniz. Cevaplarınız doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. Oltu taşı ürünü süsleme tekniğine başlamadan önce yapacağı ……….. ve kullanacağı
…………. ……… belirler.

2. Desende ………ve ……… çizgilerden kaçınılmalı ………… ve yumuşak çizgiler
kullanılmalıdır.

3. …………..; gümüş veya altını ince tel hâline getirip örerek motiflerle süsleme
işlemine denir.

4. Madeni eserler üzerinde delikler veya yivler açılıp başka bir madenle kakılarak elde
edilen süsleme tekniğine ………….. denir.

5. Kakma tekniği, Oltu taşı tespih, …….. … ve ……….. uygulanmaktadır.

6. Madeni eserler üzerinde işlemler yaparken kesici ve delici aletler kullanılarak
meydana getirilen oyarak süsleme tekniğine …………., ………. veya “Ajur” tekniği
denir.

7. Erzurum’da özellikle ajur tekniğiyle yapılan takılar, daha sonra kalemkârlarca
………… ile süslenir.

8. Selçuklu maden sanatında, süsleme olarak başlıca dört öğe kullanılmıştır. Bunlar
……… motifleri, ……….. ve ……….. figürleri, ……….. desenler ile kitabelerdir.

9. Oltu taşının tozu ile yapılan takılar, savatlı işlere benzediğinden ……………… ismini
almıştır.

10. Bakır, pirinç veya bafun levhaya kesme işlemi yapılırken ısınan testereye sık sık
……….. sürülerek testerenin çabuk kırılması önlenir.

11. Kuyumculukta kullanılan “Güherse Tekniği” taneleme anlamına gelen
……………….. Osmanlılardaki tanımlanmasıdır.

12. Erzurum’da asırlardır takılara uygulanan kalem işleri, ……………. olarak da bilinir

13. Tespih; tane, durak (33’lerde pul), ………. ve ………… denen kısımlardan meydana
gelmektedir.

14. Tespihler; haddeli, kakmalı, firuze kakmalı, ………… kakmalı, ………… kakmalı
süslenmektedir.

15. Ağızlıklar; yasemin, ……….., kiraz ağacından, lületaşı, sarı kehribar ve……….
taşından yapılmaktadır.

16. Oltu taşı pipolar; düz pipolar, …… …….. ve …….. …….. olarak adlandırılmaktadır.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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17. Oltu taşı; soğuk algınlığı, ………., guatr, ………. ve alerji tedavisi için boyun
bölgesinde kullanılır.

18. Kolye, bileklik gibi sıra sıra dizili boncukların ölçülerinin ………. olması önemli
değildir.

19. Polisaj makinesindeki keçeye ara ara ………… (parlatıcı) sürülür.

20. Oltu taşı günlük yaşamımızda, …………… ve……….. gelişimimiz arasında dengenin
kurulmasını sağlar.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ- 1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y

3 D

4 Y

5 Y

6 D

7 D

8 Y

9 Y

10 D

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 B

3 D

4 B

5 C

6 C

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Ürünü- süsleme tekniğini

2 Kalın, sert- kıvrak

3 Telkari

4 Kakma tekniği

5 Ağızlık-takılarda

6 Delik işi-kesme

7 Kalem işi

8 İnsan, bitki, hayvan, geometrik

9 Oltu taşı ile savat

10 Balmumu

11 Granülasyonun

12 Kalem atma

13 İmame-kamçı

14 Altın-gümüş

15 Gül-Oltu

16 Ağaç dalı pipolar-oymalı pipolar

17 Astım-bronşit

18 Eşit

19 Ponza taşı

20 Zihinsel-ruhsal
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