T.C
MİLLÎ EĞİTİM BAKANL.IĞI

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

TOKAT TAHTA BASKI
KALIP HAZIRLAMA
215ESB454

Ankara, 2011



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.



PARA İLE SATILMAZ.

2

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................... iii
GİRİŞ ........................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ -1 ........................................................................................ 2
1. DESEN HAZIRLAMA ............................................................................................ 2
1.1. Desen Özellikleri ............................................................................................... 2
1.2. Tokat Tahta Baskı Kalıp Desenleri ................................................................... 4
1.2.1. Tokat İçi Dolusu ......................................................................................... 4
1.2.2. Tokat Beşlisi ............................................................................................... 4
1.2.3. Tokat Üzümlüsü ......................................................................................... 4
1.2.4. Tokat Elmalısı ............................................................................................ 5
1.2.5. Yarım Elmalı .............................................................................................. 5
1.2.6. Tokat Kirazlısı ............................................................................................ 5
1.2.7. İçi Boş (Kayseri Kenar) .............................................................................. 5
1.2.8. Purket (Plaka) ............................................................................................. 6
1.2.9. Kaşık Sapı .................................................................................................. 6
1.2.10. Kaynana Yumruğu ................................................................................... 7
1.2.11. Asma Yaprağı ........................................................................................... 7
1.2.12. Ev İşi ........................................................................................................ 7
1.2.13. Trabzon Kenar .......................................................................................... 8
1.2.14. Kandilli ..................................................................................................... 8
1.2.15. Çengelköy................................................................................................. 9
1.2.16. Kilitli Yazma .......................................................................................... 10
1.2.17. Laleli....................................................................................................... 11
1.2.18. Drama ..................................................................................................... 11
1.2.19. Kestaneli ................................................................................................. 12
1.2.20. Alaplı ...................................................................................................... 12
1.2.21. Fulyalı..................................................................................................... 13
1.2.22. Parçalı ..................................................................................................... 13
1.2.23. Horoz Kuyruğu ....................................................................................... 14
1.2.24. Cingoloz ................................................................................................. 15
1.2.25. Şam Hamamiye ...................................................................................... 15
1.2.26. Sinekli Hamamiye .................................................................................. 15
UYGULAMA FAALİYETİ ................................................................................... 17
ÖLÇME DEĞERLENDİRME ............................................................................... 18
ÖĞRENME FAALİYETİ -2 ...................................................................................... 19
2. KALIP OYMA ....................................................................................................... 19
2.1. Kalıp Oymada Kullanılan Gereçler ................................................................. 19
2.1.1. Ihlamur ağacı: ........................................................................................... 19
2.1.2. Parşömen kâğıdı: ...................................................................................... 20
2.1.3. Kalem: ...................................................................................................... 20
2.2. Kalıp Oymada Kullanılan Araçlar ................................................................... 20
2.3. Desenin Kalıba Aktarılması ............................................................................ 21
i

2.4. Oyma Bıçakları ............................................................................................... 21
2.5. Oyma ............................................................................................................... 22
2.6. İskarpela .......................................................................................................... 23
2.7. Matkap ............................................................................................................. 24
2.8. Kalıba Tutamak Yapılması.............................................................................. 24
2.9. Kalıbın Mumlanması Ve Temizliği ................................................................. 24
2.10. Örnek Yazma Desenleri ................................................................................ 25
UYGULAMA FAALİYETİ ................................................................................... 27
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ......................................................................... 29
MODÜL DEĞERLENDİRME .................................................................................. 31
CEVAP ANAHTARI ................................................................................................. 35
KAYNAKÇA ............................................................................................................. 37

ii

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI

SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİLİK
MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

215ESB454
El Sanatları Teknolojisi
Dekoratif El Sanatları
Tokat Tahta Baskı Kalıp Hazırlama
Desen araştırmayı, deseni tekniğine uygun çizmeyi,
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Tokat tahta baskı-Boya Hazırlama modülünü almış olmak.
Kalıp Hazırlamak
Genel Amaç
Uygun ortam, araç ve gereç sağlandığında tahta baskı
kalıbı oyabileceksiniz.
Amaçlar
1. Çalışma amacına uygun desen hazırlayabileceksiniz.
2. Uygun araçlar ile kalıbı tekniğe göre oyabileceksiniz.
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Temiz, aydınlık, havadar bir ortam
Donanım (Araç- gereç, donanım ve koşullar)
Mulâj kâğıdı, kalem, ıhlamur ağacı, oyma bıçakları,
matkap
Zımpara. v.b.
1. Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden
sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendireceksiniz.
2. Modül sonunda hazırlanacak ölçme araçları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci
Tahta kalıplarla baskı, M.Ö. Mısırda, Anadolu’da ve Kafkaslarda görülmüştür. O
dönemlerde ağaçtan oyulmuş kalıplar yanında kil den pişirilmiş kalıplar da kullanılmış.
Kumaşın ilk desenlenmesi bu kalıpların boyaya batırılıp kumaşa basılması ile
oluşturulmuştur.
Teknolojik gelişmeler tüm sanat dallarında olduğu gibi yazmacılık sanatında da etkili
olmuş, daha hızlı ve daha ucuz üretim yapmak ön plana çıkmıştır. Bu amaçla başlatılan
çalışmalar sonucunda el baskısı yerini ipek baskı dediğimiz makine baskısına bırakmış,
baskıcı ve oymacı ustalarının sayısı giderek azalmış, günümüzde ise sayıları bir iki kişiye
düşmüştür.
Tahta baskı kalıp oymacılığı,geçmişte usta kalfa ilişkisi içerisinde yetişmiş belli bir el
becerisine ulaşmış kişiler tarafından yapılırdı .Kalıplar,bölgenin kendine özgü desenlerini
yansıtır ve basıldıkları yazmalarda,sofra bezlerinde renklenir anlam kazanırdı.
Bu modülde Tokat tahta baskı kalıp hazırlama tekniğini, kalıplarda kullanılan desenler
ve özelliklerini, kullanılan araç ve gereçleri öğreneceksiniz. Bu bilgiler doğrultusunda
edindiğiniz beceriler sizlerin kalıp oymanızda kaliteli araç gereç seçimi yapmanızı ve amaca
uygun oyma yapmanızı sağlayacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ -1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, aydınlık
temiz bir ortam sağlandığında tekniğe, gelenekselliğe ve yeniliklere uygun tahta baskı kalıp
desenleri hazırlayıp oyabileceksiniz.

ARAŞTIRMA








Çevrenizde kullanılan ve sandıklarda saklanan yazma desenlerini araştırınız.
Araştırdığınız yazma desenlerinin üretildiği yeri ve isimlerini, büyüklerinize
sorarak öğreniniz.
Çevrenizde bulunan veya antika olarak saklanan tahta baskı yazma kalıplarını
araştırınız, desen isimlerini öğreniniz.
Bulabildiğiniz tahta baskı kalıp desenlerini çiziniz.
Tahta baskı kalıp hazırlama konusunda sanal ortamda ve basılı kaynaklardan
kaynak taraması yapınız.
Topladığınız bilgi ve dökümanları rapor haline getiriniz.
Hazırladığınız raporu ve diğer çalışmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla
tartışınız.

1. DESEN HAZIRLAMA
1.1. Desen Özellikleri
Osmanlılar kendilerinden önce Anadolu’da medeniyet kurmuş olan Selçuklu sanatının
geleneklerine uymuşlar. Bizans süsleme sanatının karışık biçim ve motiflerine rağbet
etmemişlerdir. İstanbul’un fethinden sonra Osmanlılarda sanat dikkate değer bir anlam
kazanmıştır. Osmanlı süsleme sanatçısı, derin bir sanat anlayışı içinde, geleneksel biçimleri
ahenkli bir şekilde sanat dallarının çeşitli kollarına aktarmışlardır.
Müslümanlık dini gereğince insan ve hayvan figürlerinin yasaklanmış olması, Türk
süsleme sanatının dekoratif açıdan gelişmesine ve büyük ilgi kazanmasına başlıca etken
olmuştur. Böylece sanatçı hayal gücünü daha da genişleterek yeni süsleme motifleri aramaya
yönelmiştir.
Osmanlı devrinde çeşitli sanat dallarında çok kullanılan kıvrık dal nakışı, Rumi ve
Hatayi olmak üzere iki üslubda görülür.
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Eski Kandilli yazma atölyelerinde elimizde bulunan kitaplar arasında, Hatayi ve Rumi
üsluplarında oyulmuş kalıplara rastlamaktayız. Yazmacılık sanatından elimizde kalan
örnekler 16.yüzyılın sonundan geriye gidemiyor. Çünkü yazmacılıkta çok ince kalite
pamuklu kumaşlar kullanıldığından dayanıklı olmadığından ve günümüze ulaşamıyor.
Yazmalarda kullanılan motifler, çiçeklerin çeşitli türleri ve yapraklarıdır. Geyik, tavus
kuşu, kumru, serçe gibi hayvanların motifleri kullanılsa da çoğunlukla çiçeklerden oluşan
komposizyonlar meydana getirmektedir. Her sanatçı kullandığı motifleri kendine özgü sanat
anlayışı içinde rahatlıkla, kendi fantezisinin verdiği imkânla ve hiçbir zorlama olmadan dile
getirmesini başarmıştır.
Desen ve komposizyon yönünden Tokat yazmalarına doğal bir görünüş hakimdir.
Doğadaki motifler, özelliklerinden hiçbir şey kaybetmeden stilize edilerek kalıp üzerine
aktarılmıştır. Bölgenin karakteristik motifleri, tüm özellikleri ile birlikte yazmalara
yansıtılmıştır. Doğadan alınan bitkisel motifler, çiçek veya meyve motifleri kalıp ustasınca
çok rahatlıkla, başarılı bir komposizyon içinde kumaş üzerine aktarılmıştır. Meyve ürünün
çok olduğu Tokat ilinin bu özelliği, motifler halinde yazmalarda yer alarak, onların
desenlerine kaynaklılık etmişlerdir.

Desen.1.1

Desen.1.2.
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1.2. Tokat Tahta Baskı Kalıp Desenleri
1.2.1. Tokat İçi Dolusu
Motif yapısı dal kıvrımları üzerine yerleştirilen büyüklü küçüklü çiçek ve yaprakların
tamamının bir kare form içinde düzenlenmesi ile oluşmuştur. Ayrıca yazmayı çevreleyen bir
kenar bordürü(kenar suyu) vardır. Kenar motifleri ise büyükçe bir fasulye ye benzeyen bir
form içinde yer alan çiçek ve yapraklardan oluşur. Motifler ikişerli gruplar halinde basılarak
yazmayı çevreler. İkişerli motifler beş yatay çizgi ile birbirine bağlanmıştır.

Desen.1.3.

Desen.1.4.

1.2.2. Tokat Beşlisi
Tokat içi dolu yazmasının iç motiflerinin zemine beş tane (beş dallı) basılmasıyla
oluşan yazmaya ise, Tokat beşlisi denir. Zemin rengi, iç ve kenar motifleri Tokat içi
dolusunun aynısıdır. Farklılık desen sayısındadır. Alizarin boyanın terk edilmesi ile bununda
basımı yapılmaz olmuştur.

1.2.3. Tokat Üzümlüsü
Tokat içi dolu deseninin bozularak değiştirilmiş bir şeklide Tokat üzümlüsüdür. Buna
“Tokat morlusu “ da denir. Bu desende çiçek motifi üzüm salkımı biçimindedir.
Zemin mor veya kırmızı renktedir. Desen, zemin üzerine dokuz dallı olarak kırmızı,
mor, sarı, yeşil ve mavi renklerle basılır. Ayrıca kenar kalıbı vardır.
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Desen.1.5.

Desen.1.6.

1.2.4. Tokat Elmalısı
Tokat’a özgü desenlerden biride “Tokat elmalısı” dır. Siyah zemine kırmızı veya
kırmızı, mor olarak basılmış elma motiflerinden oluşur. Elma motiflerinin tam yuvarlak daire
biçiminde olanı “aynalı” veya “kömüş gözü” olarak adlandırılır. Kenarı bordürle çevrilidir
veya kırmızı renktedir. Ayrıca kenar kalıbı vardır.

1.2.5. Yarım Elmalı
Elma desenin bozularak değiştirilmiş şekli “Tokat yarım elmalısı”dır. Her iki yazmada
da renkler aynı olmakla beraber, yarım elmalıda elma motifleri daha küçük ve bozuk şekiller
halindedir. Kenarlar bordürle çevrilidir. Kenar bordürü iki paralel çizgi arasında yer alan
noktalardan oluşur.

1.2.6. Tokat Kirazlısı
Meyvenin motif olarak kullanıldığı diğer bir yazma çeşidi ise “Tokat kirazlısı”
dır.Kirazlı olarak adlandırılması kiraz motiflerinin tam şeklinde yüzeyi tamamen doldurmuş
olmasındandır.Bu yazmada zemin sarı ,kırmızı veya beyaz olabilir.Kenarı çevreleyen motif
çok sade bir biçimdedir.

1.2.7. İçi Boş (Kayseri Kenar)
İçi boş deseni Tokat’a has bir yazmadır. Kayseri yöresinde çok tutulduğu için
“Kayseri kenar “adı takılmıştır. Bu yazmada kenar bordüründe kullanılan motif karşılıklı iki
kenarda dört, diğer iki kenarda ise üç adet basılır. Yazmanın iç kısmında ise köşelerde ve
ortalarda çiçeklerden birer çelenk meydana getiren desenler yer alır.
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Desen.1.7.

Desen.1.8.

1.2.8. Purket (Plaka)
Purket motifi Tokat’ a özgü çok eski bir kalıptır. Bu yazmanın zemini siyah veya sarı
olur, motif yazmanın kenarlarına bordür olarak basılır.

Desen.1.9.

1.2.9. Kaşık Sapı
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Bu yazmanında zemini siyahtır. Kenarlara bordür olarak tek sıra halinde sarı renkte
kaşık sapı motifi basılır. Dört köşesine purket kalıbı ile baskı yapılır.

1.2.10. Kaynana Yumruğu
Yazmalarda kullanılan motifin yumruğu andırmasından dolayı “kaynana yumruğu “
olarak isimlendirilmiş, Tokat’a has bir yazma çeşididir. Bu yazmanın zemini siyah veya
sarıdır. Sarıya yeşil ve kırmızı renklerle elvan çalışılırken, siyaha ise yeşil, kırmızı ve sarı
renklerle çalışılır.

Desen.1.10.

1.2.11. Asma Yaprağı
Bu yazmada asma yaprağı motifi bordür biçiminde yazmanın çevresine işlenmiştir.
Elvan renkleri kırmızı ve yeşildir.

Desen.1.11.

1.2.12. Ev İşi
Sarı zemin üzerine “ev işi” motifi beş dallı olarak basılır. Motif bir dal üzerinde yer
alan üç yaprak ve bir çiçek ile üsteki yaprağa bağlı bir yıldız ile dört yuvarlaktan oluşur.
Kenar motifi vardır.
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Desen.1.12.

1.2.13. Trabzon Kenar
Trabzon yöresinde kullanıldığı için bu ad verilmiştir. Zemini siyahtır. Kenar bordürü
bir şerit halinde yazmayı çevreler. Sarı renkteki bordür içinde yer alan çiçekler kırmızı ve
yeşil ile renklendirilmiştir.

1.2.14. Kandilli
Köşelerinde kandil motifi olduğu için adına kandilli denilen bu yazmada zemin
beyazdır. Ortaya tuğra motifi, köşelere kandil motifi, köşelerin arasına galen yerlere ise ay
yıldızlı motifler konur. Ayrıca kenar bordürle çevrilidir.

8

Desen.1.13.

Desen.1.14.

1.2.15. Çengelköy
Yazmanın zemini siyahtır. Çengelköy motifi dokuz dallı olarak kare bir kompozisyon
içinde biçimlenir. Çengelköy deseni çiçek demetinden oluşur. Kenar motifi ise birbirine
bağlı eşkenar dörtgenlerden meydana gelir. İstek ve zevke bağlı olarak zemin ve elvan
renkleri farklı olabilir.
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Desen.1.15.

Desen.1.16.

1.2.16. Kilitli Yazma
Beş dallı olarak basılan bir yazma çeşididir. Ortada kullanılan motif bahar dalı
görünümündedir. Kenar motifi olarak Çengelköy kenar motifine benzer birbirine kilitlenmiş
dörtgenlerden oluşan bir motif kullanılmıştır. Zemini bordo veya beyaz olabilir. Desende
isteğe bağlı olarak renkler kullanılabilir.

Desen.1.17.
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1.2.17. Laleli
Siyah zemin üzerine sarı, kırmızı, mavi, yeşil renklerde basılır. Yazmanın
kompozisyonu ortaya beş adet basılan Laleli motifi ile dört yapraklı çiçek motifinin yan yana
basılması ile oluşan kenar bordürüyle tamamlanır. Dairesel biçimdeki lale motifi ortaya ve
dörtkenara basılır. Siyah dışında zemin sarı veya mavi de olabilir.

Desen.1.18.

Desen.1.19.

1.2.18. Drama
Bu yazmanın zemini siyah tır. Beyaz olarak da basılabilir.


Yazmanın kompozisyonu: Ortada dairesel planda birbirini takip eden beş gül
motifi yer alır. Kenarda ise üç defa basılmış gül motifi vardır. Yazmanın
kenarına basılan gül motifleri, ortadaki gül motiflerinden daha büyüktür. Ortaya
basılan küçük gül motifine “drama göbeği” denir. Yazmada kullanılan renkler
sarı, kırmızı, yeşil ve mor dur.
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Desen.1.20

Desen.1.21.

1.2.19. Kestaneli
Zemin siyah tır. Bu yazmada zeminde anilin boya kullanılır. Yazmanın ortasında
kullanılan kestaneli motif yazmaya dokuz adet basılır.
Kenar bordürü: Sopa kenar denilen düz şerit biçimindeki bordür içinde yer alan,
çiçek ve başak motiflerinin tekrarından oluşan motiftir. Yazmanın tüm desenlerinde kırmızı,
sarı yeşil renkler kullanılır.

Desen.1.22.

1.2.20. Alaplı
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Zemini kırmızıdır. Bu yazmada kestaneli motifi kullanılır. Yazmaya dördü köşelere,
Biri ortaya olmak üzere beş adet kestaneli motifi basılır. Motiflerin arasına ise küçük
bir çiçek motifi konur. Kenar motifi ise şerit şeklinde yazmayı çevreleyen “Sopa kenar”
isimli motiftir. Elvant renkleri sarı ve yeşildir.
Bu yazmanın kestaneliden farkı zemin renginin değişik olmasında ve kestaneli
motifinin daha az sayıda basılmış olmasındadır. Alaplı beş dallıdır. Bu yazma namaz örtüsü
olarak da yapılır.

1.2.21. Fulyalı
Yazmanın ortasına dokuz dallı olarak basılan Fulyalı motifi altta simetrik biçimde
yer alan iki yaprakla, orta “S” şeklindeki kıvrılan dal üzerinde yer alan çiçeklerden oluşur.
Yazmanın kenar suyu yine çiçeklerden oluşur. Zemini siyahtır. Elvant renkleri ise sarı,
kırmızı, yeşildir.

Desen.1.23

Desen.1.24.

1.2.22. Parçalı
Birkaç motifin bir arada basılmasıyla oluştuğu için bu yazmaya Parçalı adı verilmiştir.
Yazmanın zemini siyah, elvant renkleri sarı, kırmızı, mor ve yeşildir.

Desen.1.25.
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Desen.1.26

Desen.1.27.

1.2.23. Horoz Kuyruğu
Horozibiği de denilen bu yazmanın zemini siyah ve sarı olur. Horoz kuyruğunu
andıran yarım daire biçimindeki motif dört köşeye basılır. Aralara ve ortaya basılanlarla
dokuza tamamlanır. Art arda birbirini takip eden yaprak ve çiçeklerden oluşan kenar motifi,
karşılıklı kenarlardan ikisine üç adet, diğer ikisine ise dört adet basılarak kompozisyon
tamamlanır.
Siyah zeminli yazmanın elvant renkleri kırmızı, yeşil, mavi iken; sarı zeminli de
kırmızı ve yeşildir.

Desen.1.28.

Desen.1.29.
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1.2.24. Cingoloz
Bir çeşit üzümlü yazma motifidir. Elvant renkleri sarı, mavi ve bordodur.

Desen.1.30.

Desen.1.31.

1.2.25. Şam Hamamiye
Hamamiyeler normal yazmalara göre daha büyük ölçülerde hazırlanan başörtüleridir.
Örtünün alt ve üst bölümlerine Şam hamamiyesi motifi, ortadaki daha geniş alana ise
bademli motifi basılır. Zemin renkleri bordo veya siyah olabilir.

Desen.1.32.

1.2.26. Sinekli Hamamiye
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Ölçüleri Şam hamamiyesinin aynıdır. Fakat gerek içte, gerekse kenarda kullanılan
motifler farklıdır. Yazmanın kenar suyunun zemini sarı, orta zeminin ise beyazdır. Orta
motifi sineğe benzediği için yazmaya” sinekli “adı verilmiştir

Desen.1.33.

Desen.1.34.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.
İşlem basamakları
 Tahta baskı deseni hazırlamak
için uygun çalışma ortamı
hazırlayınız.
 Yazma desenlerinin isimlerini
ve özelliklerini araştırınız.

 Desen çizimi için araç gereç
hazırlayınız.

 Deseni parşömen kâğıdına
çiziniz

 Hazırladığınız deseni kontrol
ediniz.

Öneriler
 Aydınlık ortam sağlayınız.
 Desenini çıkaracağınız materyale (yazma, kitap,
örtü, kalıp v.b.) göre ışıklı masa hazırlayınız.
 Atölye önlüğünüzü giyiniz.
 Yazma desenlerinin isimlerini ve özelliklerini
büyüklerinize sorunuz.
 Kütüphanelerden, müzelerden, basılı
kaynaklardan, görsel kaynaklardan ve kaynak
kişilerden desen taraması yapınız.
 Kalem, silgi, parşömen kâğıdı hazırlayınız.
 Deseni çizeceğiniz kaynağı ( kitap, yazma, eski
kalıplar, örtüler v.b.) hazırlayınız.
 Malzemelerin eksiksiz olmasına özen gösteriniz.
 Desen çiziminde yumuşak uçlu kurşun kalem
kullanınız.
 Çizimde deseni kaydırmamaya özen gösteriniz.
 Yaratıcılığınızı kullanınız.
 Gerekiyorsa tekrar çiziniz.
 Planlı ve sabırlı olunuz.
 Hazırladığınız desenin hata kontrolünü yapınız.
 Desenin aktarılmasında kayma olmamasına
dikkat ediniz. Hataları tespit edip düzeltmeleri
yapınız.
 Zamanı iyi kullanmaya dikkat ediniz.
 Verimli olmaya dikkat ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için doğru ve yanlış
cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise parantezin içine D, cümle yanlış ise parantezin içine Y
harfi koyunuz.
1.

( ) Eski kandilli yazma atölyelerinde Hatayi ve Rumi usluplu kalıplar vardır.(

2.

( ) Yazmalarda genellikle çiçek ve yaprak motifleri kullanılır.

3.

( ) Tokat yazmalarında meyve motifleri bulunmaz

4.

( ) Tokat içi dolusu deseni hayvan figürlerinden oluşur.

5.

( ) Tokat beşlisine beş dallı da denir.

6.

( ) Tokat üzümlüsünde zemin rengi beyaz basılır.

7.

( ) Tokat elmalısına “kömüş gözü “ veya “aynalı “ da denir.

8.

( ) Yarım elmalı deseni elma elma motiflerinin daha küçük ve bozuk şeklidir.

9.

( ) İçi boş deseni Tokat’ a ait değildir.

10.

( ) Purket ve kaşık sapı çok eski Tokat desenidir.

11.

( ) Ev işi deseni sarı zemin üzerine beş dallı olarak basılır.

12.

( ) Trabzon kenar bir Trabzon desenidir.

13.

( ) Çengelköy deseni bir çiçek demetinden oluşur.

14.

( ) Drama deseni ve drama göbeği deseni birlikte basılır.

15.

( ) Alaplı da çiçek motifleri kullanılır.

16.

( ) Şam hamamiye ve sinekli hamamiye desenleri Tokat ‘ a ait değildir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı kontrol ediniz. Yanlış cevaplarınız için faaliyeti tekrar kontrol ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ -2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, temiz ve
aydınlık ortam sağlandığında, tahta baskı kalıp oymada kullanılan araç gereçleri tanıyacak ve
kalıp oymayı yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Çevrenizde bulunan ıhlamur ağaçlarının türlerini araştırınız. Numune
toplayınız.
Kalıp oymada kullanılan oyma bıçaklarını araştırınız.
Toplanan bilgileri sınıf ortamında tartışınız, numuneleri arkadaşlarınızla
inceleyiniz.

2. KALIP OYMA
2.1. Kalıp Oymada Kullanılan Gereçler
2.1.1. Ihlamur ağacı:
Tahta baskı kalıpları, sulak yerde yetişmiş ıhlamur ağacından yapılır. Ihlamur ağacı
yumuşak, kolay oyulabilir, dayanıklı, iyi boya tutan bir ağaç cinsi olduğu için kalıp oymaya
çok uygundur. Oyarken istenmeyen bir biçimde yarılma yapmaz. Ihlamurun budaklı, yaş ve
yarık olmaması gerekir. Fırınlanmış olanları tercih edilir. Ağaç kuru ise yumuşak ve
oyulmaya uygundur. Kalıplık kütükler hızarla kesilirken, kesilen parçalarda liflerin yönünün
dikkate alınması çok önemlidir. Lifler dik gelecek şekilde kalıplık ağaçların kesilmesi
gereklidir. Oyma sırasında kolaylık sağladığı için, bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
Aksi halde kalıbı oymak imkânsızlaşır. Ihlamurdan başka armut ağacı, gürgen ve sarıçam da
kullanılabilir.
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Resim.2.1.

2.1.2. Parşömen kâğıdı:
Deseni çizmek için kullanılır.

2.1.3. Kalem:
Kurşun kalem deseni parşömen kâğıdına çizmek ve deseni kalıba aktarmak için
kullanılır.

2.2. Kalıp Oymada Kullanılan Araçlar














Oyma bıçakları,
İskarpelalar,
Matkap,
Mengene,
Testere,
Büyük iskarpela,
Ağaç tokmak,
Törpü,
Rende, planya,
İşkence,
Keser,
Biley taşı,
Zımpara kâğıdı.
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Resim.2.2.

Resim.2.3.

Resim.2.4.

2.3. Desenin Kalıba Aktarılması
Bir yazmada kaç desen veya renk kullanılacaksa o kadar kalıp hazırlanır. Desen ağaç
kalıba çizilmeden önce ağacın yüzeyi iyice zımparalanır. Zımpara ile düzeltilen yüzeye daha
sonra karbon kâğıdı yardımı ile motif aktarılır. Bu durumda motif ters çıkacaktır. Motifin
solu sağa, sağı da sola geçecektir. Bunun için elimizdeki motifi kalıba aktarmadan önce,
kâğıdın arkasını çevirip motifi kâğıdın arka tarafından ışıklı masada veya camda tekrar
çizmek gerekir.

2.4. Oyma Bıçakları
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Oyma işlemi küçük” nakış bul” denilen bıçaklarla yapılır. Eni dar ve geniş olan iki
çeşit bıçak vardır. Dar ve ince olan bıçaklarla desenlerin dar yerleri oyulur. Oyma yapılırken
oyma bıçağı dik tutulmalıdır.

Resim.2.5.

2.5. Oyma
Desen ağaca geçirildikten sonra, desen araları oyma bıçakları ile oyulur. İstenirse
motif çizildikten sonra desen araları matkap ile delinir, delinen yerler bundan sonra bıçakla
kolayca oyulabilir. 0.1 mm veya 0.9 mm ‘ ye kadar çeşitli matkap ucu kullanılabilir Oyma
bıçağı ile oyma yaparken bıçağın sapı el ile kavrandıktan sonra işaret parmağı bıçağın
demirinin yanını desteklemelidir. Bıçak, ıhlamur ağacına batırıldıktan sonra ileri doğru
yatırılarak kesme işlemi yapılır. Bıçak, ileri geri hareketlerle yalnızca kesmede
kullanılmalıdır. Oyma işleminde desenlerin öncelikle orta kısımlarının oyulması gerekir.
Eğer oymaya desenin dışından başlanmışsa, iç kısımları oyarken desenin duvarlarının
dayanma gücü azalacaktır. Bu nedenle desen oymaya önce iç den başlanır. Parçaları
koparırken iskarpelanın tutuşu da çok önemlidir. İskarpelayı kullanırken dikkat edilmesi
gereken şey, desenlerin duvarlarını ezmemektir.
Oyma işi zevkli olduğu kadar çok dikkat gerektiren bir iştir. Çalışırken desenleri
kesmeden, ezmeden, iskarpela ve bıçakları elimize kaçırmadan çalışmanız gerekir. Oyma
işleminde ustalaşmak zamanla bu konuda beceri kazanmaya bağlıdır. Kalıbın uzun zaman
kullanılabilmesi için 1,5 cm derinliğinde olması gerekir. Derin olmayan kalıbın içi çabuk
dolar ve tabanı yükselir.
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Resim.2.6.

2.6. İskarpela
Bıçaklar yalnızca kesme işinde kullanılırken, kesilen parçaları koparma işi
iskarpelalarla yapılır. Kullanılan iskarpelaların uçlarının kalın ve ince oluşları bize oymada
kolaylık sağlayacaktır. Oyulacak yer dar ise ince uçlu iskarpela tercih edilir.

Resim.2.7.
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2.7. Matkap
Kalıbın bazı yerlerinde delik açmak için kullanılır. Her zaman kullanılmaz. Açılan
delikler kesilen parçaların kolayca kopmasını sağlar. Kalıp oymada el veya genellikle
elektrikli matkap kullanılır.

2.8. Kalıba Tutamak Yapılması
Kalıba tutamak (el tutma yeri) yapılması, desen oyulması bitirildikten sonra kalıbın
arka kısmına kalıbı kolay tutabilmek amacı ile bir yer yapılmasıdır.
Tutamağın, muntazam oyulması gereklidir. Avuç içine iyi oturmalı, el ile baskı
yaparken el içini acıtmamalıdır.
Kalıbın arkasının düzeltilmesi iskarpela ve törpü yardımı ile olur.

Resim.2.8.

2.9. Kalıbın Mumlanması Ve Temizliği
Yapılan kalıbın dayanıklı olması ve uzun süre kullanılabilmesi için mumlama işlemi
yapılır. Mumlamada parafin veya beyaz mum kullanılır. Parafin veya beyaz mum bir kâse
içerisine konularak ocak üzerinde eritilir. Kaynamakta olan mum içerisine kalıp batırılarak
tüm desen uçlarının muma dokundurulması sağlanır. Kalıp mumdan çıkarılır, silkelenerek
mum kalıntıları dökülür.
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Kullanılan kalıbın desen aralıklarını boya zamanla doldurur. Kalıbın desen zarafetini
bozmadan uzun süre korumak ve kullanmak için, her baskı çalışmasından sonra temizleme
fırçası ile kalıbı fırçalamak gerekir. Uzun süreli kullanım sonucunda kalıpta yinede dolmalar
meydana gelir. Bu durumda oyma bıçakları veya iskarpela yardımı ile kalıba yapışan boyalar
desen hatlarına zarar vermeden temizlenir.

Resim.2.9.

2.10. Örnek Yazma Desenleri

Desen .2.1.

Desen .2.2.
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Desen .2..3.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda kalıp oyma işlemi uygulamasını yapınız.
İşlem Basamakları
 Çalışmalar için aydınlık,
temiz bir ortam ve
malzemelerinizi
hazırlayınız.
 Ihlamur ağacını
hazırlayınız.













Öneriler
Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
İşyeri önlüğü giyiniz.
Yapacağınız işi ve kullanacağınız
Malzemeyi göz önünde bulundurunuz.
Ihlamur ağacı, zımpara, desen, kopya kâğıdı ve
kaleminizi hazırlayınız.
Ağacın budaksız olmasına dikkat ediniz.
Desen büyüklüğünde ağaç seçiniz.
Ağacın yüzeyini zımpara ile düzeltiniz.
Kopya kâğıdı kullanınız.
Desen çizgilerini kaydırmamaya özen gösteriniz.
Ağaca geçirilen deseni kontrol ediniz.

 Deseni ağaca
geçiriniz.Resim.2.13.

Resim.2.10.

 Kalıp oyma için
malzemelerinizi ve
ortamı hazırlayınız.

 Ortamın aydınlık olmasına dikkat ediniz.
 Oyma masası üzerinde oyma bıçakları ve iskarpelaları
bulundurunuz.
 Oymada kullanacağınız diğer araçları da kolay
ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.
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 Desen özelliğine göre bıçak, iskarpela veya matkap
kullanınız.
 Oyma yaparken oyma bıçağını dik tutunuz.
 Deseni oymaya ortadan başlayınız
 Oyulan motif duvarlarını ezmemeye dikkat ediniz.
 Kalıbın derinliğinin 1.5 cm olmasına ve desen çizgilerini
kaybetmemeye özen gösteriniz.
 İskarpela ve bıçakların elinize kaçmamasına dikkat
ediniz

 Kalıbı
oyunuz.Resim.2.14.

Resim.2.11.

 Tutamak yapınız.

 Kalıbın arkasından tutamak yapılacak kısmı
işaretleyiniz.
 Fazlalıkları testere ile kesiniz.
 Kenarlarını törpü, zımpara veya bıçaklar ile
temizleyiniz.
 Tutamağın avuç içine tam oturmasına dikkat ediniz.

 Kalıbı kontrol ediniz.

 Kalıbın deseninde hatların aynı kalınlıkta olmasına özen
gösteriniz.
 Desende en ince ayrıntıya kadar oyma yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.
1.

Kalıp oymada hangi ağaç kullanılır?
A)
Kavak
B)
Ihlamur
C)
Meşe
D)
Çam

2.

Desen çiziminde hangi kâğıt kullanılır?
A)
Kareli kağıt
B)
Çizgili kalıbı
C)
Aydınger kağıdı
D)
Parşömen kağıdı

3.

Kalıp oymada hangi araç kullanılmaz?
A)
Ihlamur ağacı
B)
İskarpela
C)
Oyma bıçakları
D)
Testere

4.

Yalnızca kesme işinde hangi araç kullanılır?
A)
Oyma bıçakları
B)
İskarpela
C)
Keser
D)
Matkap

Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için bir kısım doğru yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise parantezin içine D,cümle yanlış ise parantezin
içine Y harfi koyunuz.
5.

Ihlamur ağacı sert ve iyi boya tutmayan bir ağaçtır.(D) (Y)

6.

Kalıp yapımında ıhlamur ağacının fırınlanmış olanı tercih edilir.(D) (Y)

7.

Kalıp oyma işi zor ama zevkli bir iştir.(D) (Y)

8.

Desenin kalıba aktarılması; bakarak çizim aktarma şeklinde olur.(D) (Y)

9.

Desenin kalıba aktarılmasında, desenin sağ’ının ve sol’unun önemi yoktur.(D) (Y)

10.

İçi boş, purket, kaşık sapı Tokat yöresi desenidir.(D) (Y)
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11.

Asma yaprağı deseni Tokat yöresel deseni değildir.(D) (Y)

12.

Yazma desenlerinde stilize çiçek motifleri yanında meyve motifleri de
kullanılmıştır.(D) (Y)

13.

Kalıp oymak için özel uçlu bıçaklar ve aletler kullanılır.(D) (Y)

14.

Desenin oyulmasına, desenin kenarından başlanır.(D) (Y)

15.

Tutamak, kalıbın ekseninin oyulmuş kısmıdır.(D) (Y)

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
1.

Osmanlı devrinde çeşitli sanat dallarında çok kullanılan dal nakışı Rumi
ve…………..’dir.

2.

Yazma desenlerinde meyve motifleri kullanılsa da genellikle
………….motifleri kullanılır.

3.

Kalıp oymada kullanılan …………..ağacının kuru ve budaksız olanı tercih
edilir.

4.

Deseni çizmek için …………kağıdı kullanılır.

5.

Deseni ağaca geçirmeden önce yüzeyi pürüzlerden arındırmak için …………
yapılır.

6.

Oyma yaparken oyma bıçakları ……..tutulmalıdır.

7.

Kalıp oyulurken kalıbın uzun süre kullanılabilmesi için desen derinliğinin
………cm. olması gerekir.

8.

Kalıbın bazı yerlerinde delik açmak için …………..kullanılır.

9.

Tutamağın arkasının düzeltilmesi iskarpela ve ………..yardımı ile olur.

10.

Kalıbın uzun süre dayanıklılığını koruması için ………..batırmak .
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YETERLİLİK ÖLÇME TESTİ.
Tahta baskı kalıp hazırlama modülü, faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda
kazandığınız bilgilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için öğretmeniniz size ölçme aracı
uygulayacaktır. Tahta baskı kalıp hazırlama modülü’nü bitirme değerlendirmesi için
öğretmeninizle iletişim kurunuz.

Tahta Baskı Kalıp Hazırlama Modülünde Ürün Hazırlama.


Kullanılacak malzemeler:

Parşömen kâğıdı

Desen, kopya kâğıdı

Kurşun kalem

Ihlamur ağacı

Oyma bıçakları

İskarpela

Matkap

Testere

Keser

Çekiç

Zımpara kâğıdı

Mengene

Törpü, Rende

Tahta baskı kalıp hazırlamak için kullanılacak malzemeleri hazırlayınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Desen araştırması yapınız.
Deseninizi parşömen kağıdına çiziniz.
Desenin kontrolünü yapınız.
Parşömen kağıdının arkasından deseni tekrar çizerek desen yönünü doğrulayınız.
Ihlamur ağacının yüzeyini zımpara ile düzeltiniz.
Deseni kopya kağıdı ile ıhlamur ağacına geçiriniz.
Ağaca geçirdiğiniz deseni kontrol ediniz.
Desen özelliğine göre kullanmanız gereken araçları seçiniz.
Kalıp oymaya desen ortasından başlayınız.
Desendeki geniş boşlukları matkapla delerek boşaltınız.
Kesme işlemini, oyma bıçakları ile çok düzgün yapınız.
Kesme sırasında desen çizgilerini bozmayınız.
Kalıpta ağaç parçalarını koparırken İskarpila’ları kullanınız.
Desen yüksekliğini 1,5cm.yapınız.
Oyma işlemi sonunda deseni kontrol ediniz.
Kalıp arkasına tutamak yapmak için ölçü alınız.
Ölçü dışında kalan parçaları kesmek için kalıbı mengeneye sıkıştırınız.
Testere ile fazlalıkları kesiniz.
Tutamağı avuç içine sığacak ve tam tutulacak şekilde yapınız.
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20.
21.
22.
23.

Kenarları rende, törpü veya zımpara ile düzeltiniz.
Mumu eritiniz.
Kalıbı muma batırınız.
Kalıbı silkeleyerek mum kalıntılarını temizleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
EVET ve HAYIR kutucuklarına (x) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme ölçütleri
1.

Tahta baskı kalıp hazırlamak için uygun ortamı hazırladınız
mı?

2.

Desen hazırlarken yazma desenlerine uygunluğunu
düşündünüz mü?
Gerekli araç gereçlerinizi hazırladınız mı?
Ağaç yüzeyini zımpara ile düzelttiniz mi?
Deseni ağaç yüzeyine doğru aktardınız mı?
Tehlikelere karşı önlem aldınız mı?
Uygun kalıp oyma araçlarını kullandınız mı?
Tekniğe uygun kalıbı oydunuz mu?
Desen yüksekliğine dikkat ettiniz mi?
Kalıbın kontrolünü yaptınız mı?
Kalıba tutamak ölçüsü aldınız mı?
Kalıba tutamağı yaptınız mı?
Deseni aynı kalınlıkta oydunuz mu?
Oyduğunuz kalıbın tutamağının kenarlarını törpü veya bir
başka alet ile düzelttiniz mi?
Tutamağı kontrol ettiniz mi?
Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
Tehlikelere karşı önlem aldınız mı?
Çalışma sırasında gerekli özeni gösterdiniz mi?
Uygulamalarda zamanı iyi kullandınız mı?
Mumu erittiniz mi?

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Evet Hayır

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D
D
Y
Y
D
Y
D
D
Y
D
D
Y
D
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETLERİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B
D
A
A
Y
D
D
Y
Y
D
Y
D
D
Y
Y
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hatayi
Çiçek
Ihlamur
Parjomen
Zımpara
Dik
1,5cm
Matkap
Törpü
Muma
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